Obec Rudník
Rudník 205
044 23 pošta Jasov
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Číslo spisu: 98/2019

Zápisnica

z 3. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 25.04.2019 v zasadačke
Obecného úradu v Rudníku
Ing. Oľga Kormošová - starostka obce Rudník
Ing. Jozef Cibrík – zástupca starostky, MUDr. Vladimír Drábik (od 19:00),
Ing. Tibor Szalona, Marián Cibrík, Ján Novotný (od 19:00), Michal
Hegeduš, Bc. Mário Tamáš – poslanci obecného zastupiteľstva, Ladislav
Tresa – hlavný kontrolór obce

Prítomní:

Bodnárová Petra – referentka obce, Viera Oravcová – ekonómka obce,
Ľudmila Szalonová – zastupujúca riaditeľka ZŠ s MŠ v Rudníku, PhDr.
Martin Hegeduš – kronikár obce a občania obce Rudník podľa prezenčnej
listiny
Neprítomní:

MUDr. Vladimír Drábik a Ján Novotný – do 19:00 hod.

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania
Schválenie návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Správa HKO z kontroly plnenia uznesení za I. polrok 2018
Správa HKO z kontroly poskytovania, použitia a zúčtovania dotácií z rozpočtu obce v roku 2018
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
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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

Schválený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania
Schválenie návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Správa HKO z kontroly plnenia uznesení za I. polrok 2018
Správa HKO z kontroly poskytovania, použitia a zúčtovania dotácií z rozpočtu obce v roku 2018
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)
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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

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 obce p. Bodnárovú a za overovateľov zápisnice p. Bc.
Mária Tamáša a Michala Hegeduša.
3. Schválenie programu rokovania
Návrh programu bol poslancom, hlavnému kontrolórovi a pozvaným zaslaný spolu
s pozvánkou. Prítomní poslanci schválili program rokovania.
4. Schválenie návrhovej komisie
Do návrhovej komisie navrhla starostka obce zvoliť p. poslanca Ing. Cibríka – zástupcu
starostky a p. poslanca Ing. Szalonu, ktorí boli obecným zastupiteľstvom do komisie zvolení.
5. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z 2. zasadania OcZ uskutočneného dňa 26.02.2019, čísla
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 a 25 prečítal p. zástupca starostky – Ing. Jozef
Cibrík a všetci poslanci ju vzali na vedomie.
6. Správa HKO z kontroly plnenia uznesení za I. polrok 2018
HKO prečítal predmetnú správu. Kontroloval Obecný úrad v Rudníku v marci a apríli
2019 a to konkrétne Uznesenia od čísla 219/02/2018 po číslo 251/06/2018. Všetky Uznesenia
boli schválené.
Porušené bolo Uznesenie č. 230/02/2018 o platbe za odkúpenie pozemku od AGROMOLDu , kde v pôvodnom Uznesení bolo schválené splatenie ceny pozemku v 5-tich splátkach
a cena pozemku bola celá uhradená naraz.
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Uznesenie č. 234/06/2018 o prevádzkovaní ZŠ s MŠ na školský rok 2018/2019 ako
vyučovací proces v dvoch triedach sa neuskutočňuje, pretože činnosť ZŠ sa v tomto školskom
roku neotvorila vôbec.
K Uzneseniu č. 251/06/2018 – stavebný dozor pre IBV a Uzneseniu č. 250/06/2018 –
projektová dokumentácia k IBV sa HKO dotazuje pani starostke, ako sa ďalej plnia. Vysvetlila,
že v dokumentoch našla, že bola vykonaná inžinierska činnosť, a to bolo požiadané o vyjadrenie
z VSD, a.s., Košice a o vyjadrenie z SPP, a.s. o zakreslenie podzemných vedení. Za inžiniersku
činnosť v tomto rozsahu bolo Obcou Rudník zaplatené.
Kontrolou ostatných Uznesení HKO nezistil závažné nedostatky v plnení a vykonávaní
ani rozpory z platnými právnymi predpismi.
7. Správa HKO z kontroly poskytovania, použitia a zúčtovania dotácií z rozpočtu obce
v roku 2018
HKO prečítal správu. Kontroloval Obecný úrad Rudník, TJ Partizán Rudník, centrá
voľného času (v Košiciach a v Moldave nad Bodvou) a ZŠ s MŠ v Rudníku. Kontroly vykonával
administratívne v marci a apríli 2019.
Kontrolou zistil, že v rozpočte obce nie sú žiadne z poskytovaných financií uvádzané ako
dotácie (podľa VZN 2/2016).
Pre TJ Partizán Rudník boli poskytnuté 2 dotácie a to v apríli a v novembri 2018 avšak
tieto dotácie neboli zúčtované. K týmto dotáciám neboli uzatvorené žiadne zmluvy.
Pre CVČ boli poskytnuté 4 dotácie a to pre mesto Košice 2x a pre Mesto Moldava nad
Bodvou 2x na základe žiadostí miest. Tieto dotácie boli zúčtované a sú k nim uzatvorené aj
zmluvy.
Boli poskytnuté aj transfery pre ZMOS, MAS Rudnohorie, región Rudohorie a tieto boli
schvaľované jednotlivo na obecnom zastupiteľstve.
Z účtu obce bol spolufinancovaný aj turistický pochod, Krepľový bál, Májový beh, Deň
detí kde HKO nezistil žiadne podané žiadosti na financovanie a bola tu porušená finančná
disciplína.
Ing. Szalona poznamenal, že HKO mal dôraznejšie dohliadať na plnenie Uznesení.
Poslanci správu zobrali na vedomie.

8. Rokovanie komisií Obecného zastupiteľstva
a) finančná
- zasadala v tomto roku 2-krát a to konkrétne 07.01. a 14.01.2019 kde riešili návrh rozpočtu
na rok 2019 kde dôsledne preberali každú jednu položku rozpočtu
- na oboch sa zúčastnili všetci poslanci aj starostka obce
b) kultúry a športu
- zasadala 22.03.2019 kde prejednávali jednotlivé udalosti ktoré budú prebiehať v priebehu
celého roka – ako sú Májový beh mieru, stavanie mája, deň detí, výročie SNP (vatra pri
kríži), posedenie z dôchodcami...
- nové udalosti ako tvorivé dielne, Majáles, futbalový turnaj, zájazdy (na púte, kúpanie...)....
c) stavebnej a životného prostredia
- zasadala 12.03.2019 kde sa prejednávala najmä oprava odkvapovej rúry na kultúrnom
dome, oprava oplotenia a chodníku na cintoríne, oprava prístupovej cesty k OcÚ,
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rekonštrukcia kultúrneho domu, zateplenie a výmena okien ZŠ s MŠ, realizácia výmeny
existujúcich poškodených dopravných značiek, rôzne podané výzvy na projekty.
Poslanci prezentované informácie zobrali na vedomie.

9. Dohoda medzi obcou Rudník a mestom Moldava nad Bodvou, Medzev a obcou Malá
ida – spoločný školský obvod
Pani starostka už na minulom zastupiteľstve spomenula, že podala žiadosti Mestu
Moldava nad Bodvou, Medzev a obci Malá Ida aby obec Rudník zaradili do svojho školského
obvodu, pretože dané školy navštevujú aj deti z našej obce. Mestá a obec si vyžiadali o
predloženie Uznesenia, aby vytvorili nové VZN, kde zahrnú aj našu obec do ich školského
obvodu.

10. Prejednanie a schválenie kúpno-predajnej ceny na prevod majetku obce – parc. č.
241/3 v zmysle schváleného zámeru
Na predošlom zastupiteľstve sa schválil zámer predaja ako osobitný zreteľ, ktorý bol
podľa zákona aj zverejnený. Schváliť je potrebné ešte kúpno-predajnú cenu, ktorá zahŕňa cenu
stanovenú znaleckým posudkom a sumu za vyhotovenie znaleckého posudku, čo činí 250,00 eur.
Poslanci kúpno-predajnú cenu schválili.
11. Schválenie zámeru a formy predaja majetku obce – pozemku s parc. č. 508 a 509
Prvotnú žiadosť pána Ing. Gajaneca o odkúpenie majetku obce zobrali poslanci na
predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve na vedomie. Pán Ing. Gajanec doložil zameranie
skutočného stavu parcely č. 508 a 509. Pozemok je prebytočným majetkom obce, ktorý má
väčšiu výmeru, čo nemôže byť prípadom hodným osobitného zreteľa. Poslanci schválili zámer
predaja majetku obce a poverili starostku obce zabezpečením geometrického plánu
a zabezpečením znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku na odpredaj
verejnou súťažou najneskôr do 20.06.2019.
12. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 23/02/2019 zo dňa 26.02.2019
Uznesenie bolo prijaté na minulom zasadnutí. Zmluva bola nesprávna, pretože zmluvná
strana Obec Poproč má byť nahradená zmluvnou stranou Obec Jasov. Účinnosť zmluvy bola
taktiež nesprávna – 01.01.2019 (čo nemôže byť pred podpísaním všetkých zmluvných strán).
Poslanci zrušenie Uznesenia schválili.

13. Žiadosť p. Ing. Tóthovej o prenájom Kultúrneho domu na cvičenie zumby – fitness
v dňoch štvrtok a nedeľa v čase 18:00 – 19:00
Pani starostka prečítala žiadosť pani Ing. Tóthovej o prenájom kultúrneho domu na
cvičenie zumby. Cvičenie zumby sa konalo aj v minulosti a tak nie je dôvod na to, aby cvičiť
nemohli aj naďalej. Poslanci žiadosť vzali na vedomie.
Zápisnica - 3. zasadanie OcZ Rudník dňa 25.04.2019 strana č. 5

14. Žiadosť p. Ing. Martoša o prenájom priestorov v suteréne budovy OcÚ za účelom
športovej aktivity
Je tu zámer vytvoriť cvičebňu kulturistiky v priestoroch budovy OcÚ a ZŠ s MŠ v
Rudníku. Poslanec Ing. Szalona vyzdvihol potrebu vypracovať zmluvu a dohodnúť v nej určité
podmienky. Aby cvičebňa mohla byť sprevádzkovaná, musia prebehnúť stavebné úpravyvybúrať otvor, osadiť dvere.... Pani starostka podala žiadosť na projekt a to na zateplenie ZŠ
s MŠ a OcÚ v Rudníku a predmetné úpravy môžu byť problémom na poskytnutie dotácie. Túto
skutočnosť pani starostka musí ešte zistiť. Poslanci žiadosť vzali na vedomie a realizáciou
a zazmluvnením, hmotnou zodpovednosťou a pod. sa budú zaoberať neskôr.
15. Informácia o vedení kroniky obce Rudník – PhDr. Martin Hegeduš
Pani starostka privítala PhDr. Martina Hegeduša – kronikára obce a odovzdala mu slovo.
Kronika obce sa začala písať po 2. sv. vojne od roku 1945. Informoval prítomných poslancov, že
pôvodnú kroniku (ktorú aj doniesol so sebou) má už zapísanú a potrebuje novú. Zápisy robí po
skončení kalendárneho roka v spolupráci so ZŠ s MŠ, obecným úradom. Zápisy formuluje
s dôležitosťou podľa významu. Ku významným udalostiam bude pridávať aj fotky. Časom bude
kronika aj v elektronickej podobe na stránke obce. Pracuje aj na knihe histórie obce. Poslanci (už
všetci 7 – p. MUDr. Drábik a p. Novotný prišli o 19:00 hod.) informácie zobrali na vedomie.
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
Pani starostka podala žiadosť už vo februári, no potrebuje poslancami schváliť
spolufinancovanie vo výške 1.500,00 eur. Na rekonštrukciu miestnych komunikácií máme ešte
6.000,00 eur z minuloročnej dotácie, takže keď dotáciu Ministerstvo financií SR schváli tak sa
financie spoja.
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)
Pani starostka podala dňa 28.03.2019 žiadosť na regionálny príspevok vyhlásený Úradom
vlády SR na zberný dvor. Pri tomto projekte by sa mali zamestnať ešte 2 osoby. Výsledok
projektu by mal byť známy do konca júna, resp. v júli. Poslanci súhlasili s podaním žiadosti
a schválili spolufinancovanie vo výške 12.500,00 eur na daný projekt.

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)
Pani starostka podala žiadosť aj na dotáciu na zateplenie a výmenu okien budovy ZŠ
s MŠ a OcÚ v Rudníku. Bolo potrebné schváliť spolufinancovanie projektu, čo napokon poslanci
aj schválili vo výške 5%.
Zápisnica - 3. zasadanie OcZ Rudník dňa 25.04.2019 strana č. 6

19.

Poverenie starostky obce vykonávať zmeny rozpočtu obce

Pani starostka predniesla návrh na poverenie vykonávať zmeny rozpočtu obce
v neobmedzenej výške v priebehu celého rozpočtového roka, pričom nie je možné meniť celkový
objem rozpočtovaných príjmov a výdavkov. O vykonaných zmenách, by starostka vždy
informovala poslancov. Pán poslanec Hegeduš sa opýtal ekonómky obce, či by nemohla uviesť
nejaký príklad. Vysvetlila mu, že starostka môže presúvať peniaze len v rámci rozpočtu, že môže
nastať situácia, keď je potrebné presunúť menšiu položku a predsa pani starostka nemusí
zvolávať zakaždým kvôli menšej zmene zastupiteľstvo. Alebo nastane situácia, že dôjde k zmene
rozpočtových pravidiel a bude to potrebné preúčtovať a opraviť. Poslanci návrh schválili.
20.

Rozpočtové opatrenie č. 1/2019

Ekonómka obce prečítala rozpočtové opatrenie. Obec dostala dotáciu
z Environmentálneho fondu na dostavbu ČOV v tomto roku, čo nebolo plánované v rozpočte na
tento rok a práve preto sa toto rozpočtové opatrenie robí. Upravili sa aj niektoré položky
presunmi podľa platných rozpočtových pravidiel. Toto rozpočtové opatrenie je prílohou k tejto
zápisnici. Poslanci toto rozpočtové opatrenie schválili.
21.

Vypracovanie projektovej dokumentácie projektu „Rekonštrukcia kuchyne v MŠ“

Pani starostka chce dať vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie
alebo ohlásenie drobnej stavby v prípade vyhlásenia dotácie na tento projekt. Poslanci
vypracovanie projektovej dokumentácie pre tento projekt schválili.
22.

Vypracovanie projektovej dokumentácie projektu „Rekonštrukcia Kultúrneho
domu“

Starostka obce predniesla návrh, že existujúci kultúrny dom je v dosť žalostnom stave a
obec by si zaslúžila objekt viacúčelového využitia. Projektová dokumentácia je potrebná pre
potreby aj do budúcnosti keď budú vyhlasované výzvy na dotácie. Poslanci vypracovanie
projektovej dokumentácie schválili.
23.

Interpelácie poslancov

Pán poslanec Ing. Tibor Szalona sa opýtal pani starostky v akom stave je vyučovací
proces v ZŠ s MŠ v Rudníku. Starostka podala žiadosť o vyradenie ZŠ z MŠ v Rudníku zo siete
škôl a v zápätí podala žiadosť o zaradenie MŠ v Rudníku do siete škôl a školských zariadení. Pre
zaradenie bolo potrebné vybaviť revízie elektriky, bleskozvodu, plynových zariadení a rozvodov,
ktoré Obec nemala v poriadku. Do začiatku šk. roka 2019/2020 je potrebné v škôlke osadiť ešte
jednu výlevku aby Obec dostala kladné stanovisko k prevádzkovaniu MŠ. Všetky doklady už
Obec zabezpečila a budú odoslané na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Bratislava.
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24.

Rôzne
V bode Rôzne predniesla starostka obce informácie v nasledovných bodoch:

Žiadosť LB Minerals
Spoločnosť poslala obci ďalšiu žiadosť a to o vydanie stanoviska k ťažbe živca
(rozhodnutie končí v roku 2020) a požadujú to na ďalšie obdobie do roku 2035. K tomuto nie je
potrebné stanovisko na posudzovanie vplyvov na životné prostredie ale pani starostka si
k žiadosti od spoločnosti vyžiadala doplňujúce údaje.
Prevádzkovanie cintorína
Zmluva s novým prevádzkovateľom pohrebiska (cintorína) v Rudníku bola podpísaná
a riadne zverejnená. Zároveň bude spracované aj nové VZN o prevádzkovaní pohrebiska.
Opravené oplotenie školského areálu
Zastupujúca riaditeľka ZŠ s MŠ v Rudníku – p. Ľudmila Szalonová v spolupráci
s rodičmi opravili poškodené oplotenie areálu školy.
Zápis detí do MŠ
Prebehne v máji 2019. Informácia o zápise je zverejnená na web stránke a tak isto na
úradnej tabuli v obci. Starostka vyzýva prítomných aby informáciu šírili ďalej aj do susedných
obcí v záujme plného obsadenia našej MŠ.
Dopravné zrkadlá, doplnené verejné osvetlenie
Pri kultúrnom dome boli osadené 2 dopravné zrkadlá. Tak isto bolo opravené a doplnené
verejné osvetlenie na základe podnetov poslancov a občanov.
Osadenie nových dopravných značiek
Pani starostka informovala prítomných že v obci budú vymenené zhrdzavené dopravné
značky (daj prednosť v jazde a zákaz státia) a doplnia sa aj nové značky a to najmä zákaz státia
na hornej (novej) ulici.
Májový beh mieru a stavanie mája
Usporiadateľom je Obec a v deň konania (30.04.) Májového behu mieru sa bude stavať aj
máj.
BOZP
Obec uzatvorila zmluvu na BOZP s odborne spôsobilou osobou a boli preškolení všetci
zamestnanci OcÚ ako aj zastupujúca riaditeľka ZŠ s MŠ v Rudníku.
Stavebný úrad
Terajšia pracovníčka spoločného stavebného úradu pani Benková končí pracovný pomer
dohodou k 31.05.2019. Rieši sa nová pracovná sila pre spoločný stavebný úrad.
Školenie starostov a zasadnutie ZMOS
Pani starostka sa zúčastnila školenia starostov východného Slovenska a v mesiaci máj sa
zúčastní aj zasadnutia ZMOSu.
Poslanci informácie v bode Rôzne zobrali na vedomie.
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25.

Diskusia
Poslanec Bc. Tamáš má požiadavku na zvýšenie frekvencie vývozu triedeného odpadu,
najmä plastov. Pani starostka k tomu uviedla, že môže osloviť firmu KOSIT a.s. s požiadavkou
na častejší vývoz.
Poslanec Hegeduš vyzdvihol potrebu, aby bolo zberné miesto na veľkoobjemový odpad
otvorené aspoň 2 x do mesiaca a nie len poslednú sobotu v mesiaci, čo má zlý vplyv na to, že
ľudia odpad nosia na zadnú ulicu, kde pán poslanec býva. Nosia tam listy, trávu, konáre čo by
ani nosiť nemali ale spracovať u seba na dvore.
K tomuto príspevku p. poslanca uviedla pani starostka, že zberné miesto je otvorené
poslednú sobotu v mesiaci podľa schváleného VZN z minulého obdobia. Ak je zberné miesto
otvorené, donesú odpad 2 až 3 občania v priemere. Tak to bolo aj v čase keď bol otváraný 2x do
mesiaca.
Zberné miesto (zberný dvor) je na zber veľkokapacitného odpadu. Nie je určený na zber
trávy, konárov a domáceho odpadu. Celé zberné miesto nie je v súlade s legislatívou. Ale to sme
zdedili z minulosti. To, že občania vyvážajú odpady kde si zmyslia je pravda. Máme skládky
v obci na viacerých miestach, vytvorili ich a vytvárajú ich občania našej obce. Aj z potokov si
urobili smetisko a stoku. Aktivační pracovníci na miestach, kde to bolo prístupné vyzbierali
odpadky ale sú miesta, kde sa nedá dostať. To ako vyzerá náš kataster je vizitka nás všetkých,
ktorí v obci žijeme.
Poslanec M. Cibrík upozornil na opakujúci sa neporiadok okolo stanovišťa kontajnera pri
chatároch v katastri Rudníka smerom na Zlatú Idku. Problémom je to, že tam odpad zvážajú
ľudia aj z iných oblastí. Starostka obce sa pokúsi zabezpečiť premiestnenie kontajnera z toho
miesta ku zbernému miestu do intravilánu obce pri OcÚ.
26.

Schválené uznesenia
Na 3. verejnom zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 25.04.2019 boli prijaté
uznesenia čísla: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 a 46
ktoré boli priebežne schvaľované za každým prerokovaným bodom programu.
Uznesenie číslo 26/04/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
a) U r č u j e
Za zapisovateľku zápisnice: Petra Bodnárová
Za overovateľov zápisnice: Bc. Mário Tamáš, Michal Hegeduš
b) S ch v a ľ u j e
Program 3. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke ako
návrh
Počet
Za:

5

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

2

Mená poslancov
Ing. Cibrík, M. Cibrík, Ing. Szalona, Bc. Tamáš, Hegeduš

MUDr. Drábik, Novotný

Rudník, dátum podpisu .......................... Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................
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Uznesenie číslo 27/04/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Volí
Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jozef Cibrík a Ing. Tibor Szalona
Počet
Za:

5

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

2

Mená poslancov
Ing. Cibrík, M. Cibrík, Ing. Szalona, Bc. Tamáš, Hegeduš

MUDr. Drábik, Novotný

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

Uznesenie číslo 28/04/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
Uskutočnenú kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadania OcZ v Rudníku
Počet
Za:

5

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

2

Mená poslancov
Ing. Cibrík, M. Cibrík, Ing. Szalona, Bc. Tamáš, Hegeduš

MUDr. Drábik, Novotný

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

Uznesenie číslo 29/04/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
Správu HKO o kontrole plnenia uznesení za 1. polrok 2018
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Počet
Za:

5

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

2

Mená poslancov
Ing. Cibrík, M. Cibrík, Ing. Szalona, Bc. Tamáš, Hegeduš

MUDr. Drábik, Novotný

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

Uznesenie číslo 30/04/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
Správu HKO z kontroly poskytovania, použitia a zúčtovania dotácií z rozpočtu obce v roku 2018
Počet
Za:

5

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

2

Mená poslancov
Ing. Cibrík, M. Cibrík, Ing. Szalona, Bc. Tamáš, Hegeduš

MUDr. Drábik, Novotný

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

Uznesenie číslo 31/04/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
Informácie z rokovania komisií OZ a to komisie:

Počet
Za:

5

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

2

a) finančnej
b) kultúry a športu
c) stavebnej a životného prostredia

Mená poslancov
Ing. Cibrík, M. Cibrík, Ing. Szalona, Bc. Tamáš, Hegeduš

MUDr. Drábik, Novotný

Rudník, dátum podpisu .......................... Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................
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Uznesenie číslo 32/04/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Schvaľuje
Podpísanie dohody o zriadení spoločného školského obvodu uzatvorenú v súlade s §8 ods.
2 zákona č. 596/2003 Z.z. medzi obcou Rudník a mestom Moldava nad Bodvou, Medzev
a obcou Malá Ida
Počet
Za:

5

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

2

Mená poslancov
Ing. Cibrík, M. Cibrík, Ing. Szalona, Bc. Tamáš, Hegeduš

MUDr. Drábik, Novotný

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

Uznesenie číslo 33/04/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
S ch v a ľ u j e
Predaj nehnuteľností v k. ú. Rudník, obec Rudník, okres Košice-okolie zapísaných na LV č. 699
ako odčlenená parcela reg. C KN č. 241/3 z parc. č. 241/2 podľa GO plánu č. 28/2018
schváleného Okresným úradom Košice - okolie, Katastrálnym odborom dňa 14.05.2018 pod
číslom 88/2018 ako:
-

diel 1 o výmere 20 m2 ako novovytvorená parcela č. 241/3

za kúpnu cenu stanovenú Znaleckým posudkom č. 92/2018 zo dňa 14.08.2018 vyhotoveným
znalcom Ing. Juraj Miškovič, Ľ. Štúra 11, 045 01 Moldava nad Bodvou v sume celkom 250,00
Eur v prospech
Janky Elezi, rod. Lindvaiovej, nar. 25.12.1979, trvale bytom Rudník, Rudník 109, 044 23
pošta Jasov v podiele 1/1
Kupujúca je povinná uhradiť správny poplatok za vklad do KN.
Počet
Mená poslancov
Za:

5

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

2

Ing. Cibrík, M. Cibrík, Ing. Szalona, Bc. Tamáš, Hegeduš

MUDr. Drábik, Novotný

Rudník, dátum podpisu .......................... Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................
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Uznesenie číslo 34/04/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
1.) S c h v a ľ u j e (zámer)
Zámer predaja nehnuteľností, ako prebytočný majetok obce zapísanej na LV č. 379 o výmere
1141 m2 parcela C KN č. 508 – záhrady a nehnuteľností zapísanej na LV č. 379 o výmere 806
m2 parcela C KN č. 509 – záhrady, nakoľko nie je predmetné územie využívané obcou a je
zarastené burinou a trávou, pričom zle pôsobí esteticky.
Zabezpečenie geometrického plánu na parcelu č. 508 a 509 zapísanej na LV č. 379 ako majetok
obce
2.) P o v e r u j e
Ing. Oľgu Kormošovú, starostku obce
a) zabezpečením znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku na
odpredaj verejnou súťažou najneskoršie do 20.06.2019
b) zabezpečením geometrického plánu parcely KN-C č.508 a 509
Počet
Za:

5

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

2

Mená poslancov
Ing. Cibrík, M. Cibrík, Ing. Szalona, Bc. Tamáš, Hegeduš

MUDr. Drábik, Novotný

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

Uznesenie číslo 35/04/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Schvaľuje
Zrušenie Uznesenia č. 23/02/2019 zo dňa 26.02.2019 - Príspevok na Spoločný stavebný úrad vo
výške 105,40 eur/mesiac podľa Dodatku č. 10 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
Počet
Za:

5

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

2

Mená poslancov
Ing. Cibrík, M. Cibrík, Ing. Szalona, Bc. Tamáš, Hegeduš

MUDr. Drábik, Novotný

Rudník, dátum podpisu .......................... Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................
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Uznesenie číslo 36/04/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
Žiadosť p. Ing. Tóthovej o prenájom Kultúrneho domu na cvičenie zumby – fitness v dňoch
štvrtok a nedeľa v čase 18:00 – 19:00
Počet
Za:

5

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

2

Mená poslancov
Ing. Cibrík, M. Cibrík, Ing. Szalona, Bc. Tamáš, Hegeduš

MUDr. Drábik, Novotný

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

Uznesenie číslo 37/04/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
Žiadosť p. Ing. Martoša o prenájom priestorov v suteréne budovy OcÚ za účelom športovej
aktivity
Počet
Mená poslancov
Za:

5

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

2

Ing. Cibrík, M. Cibrík, Ing. Szalona, Bc. Tamáš, Hegeduš

MUDr. Drábik, Novotný

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

Uznesenie číslo 38/04/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
Informácie o vedení kroniky obce Rudník poskytnuté p. PhDr. Martinom Hegedušom
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Počet
Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

-

Mená poslancov
Ing. Cibrík, M. Cibrík, Ing. Szalona, Bc. Tamáš, Hegeduš,
MUDr. Drábik, Novotný

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

Uznesenie číslo 39/04/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
a) s ú h l a s í
s podaním 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
b) s c h v a ľ u j e
spolufinancovanie 1.500,00 eur z vlastných prostriedkov na daný projekt
Počet
Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

-

Mená poslancov
Ing. Cibrík, M. Cibrík, Ing. Szalona, Bc. Tamáš, Hegeduš,
MUDr. Drábik, Novotný

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

Uznesenie číslo 40/04/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
a) s ú h l a s í
s podaním žiadosti o poskytnutie dotácie vyhlásenej Úradom vlády SR na rok 2019 - regionálny
príspevok na Zberný dvor vo výške 65.909,05 eur so spoluúčasťou obce 12.500,00 eur
b) s c h v a ľ u j e
spolufinancovanie 12.500,00 eur z vlastných prostriedkov na daný projekt
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Počet
Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

-

Mená poslancov
Ing. Cibrík, M. Cibrík, Ing. Szalona, Bc. Tamáš, Hegeduš,
MUDr. Drábik, Novotný

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

Uznesenie číslo 41/04/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
a) s ú h l a s í
s podaním žiadosti o poskytnutie dotácie vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR na
zateplenie a výmenu okien budovy ZŠ s MŠ a OcÚ v Rudníku o celkovom náklade 182.348,00
eur so spoluúčasťou obce 5% čo činí 9.117,40 eur
b) s c h v a ľ u j e
spolufinancovanie 9.117,40 eur z vlastných prostriedkov na daný projekt
Mená poslancov
Počet
Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

-

Ing. Cibrík, M. Cibrík, Ing. Szalona, Bc. Tamáš, Hegeduš,
MUDr. Drábik, Novotný

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

Uznesenie číslo 42/04/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Schvaľuje
Návrh na poverenie starostky obce vykonávať zmeny rozpočtu obce v neobmedzenej výške
v priebehu celého rozpočtového roka, pričom týmto rozpočtovým opatrením nie je možné meniť
celkový objem rozpočtovaných príjmov a výdavkov. Uvedená právomoc sa týka bežného
a kapitálového rozpočtu. O vykonaných zmenách bude starostka obce informovať poslancov
vždy na najbližšom Obecnom zastupiteľstve.
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Počet
Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

-

Mená poslancov
Ing. Cibrík, M. Cibrík, Ing. Szalona, Bc. Tamáš, Hegeduš,
MUDr. Drábik, Novotný

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

Uznesenie číslo 43/04/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Schvaľuje
rozpočtové opatrenie č.: 1/2019
a) rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie príjmov
v dotácii z Envirofondu v sume 80 000 €
b) rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie výdavkov
na položke funkčná klasifikácia 0111 výdavky obce v sume 80 000 €
V celkovej sume 80 000 €
c) rozpočtové opatrenie – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
presun výdavkov v celkovej sume 97 994 €
Počet
Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

-

Mená poslancov
Ing. Cibrík, M. Cibrík, Ing. Szalona, Bc. Tamáš, Hegeduš,
MUDr. Drábik, Novotný

Rudník, dátum podpisu .......................... Ing. Oľga Kormošová, starostka obce....................
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Uznesenie číslo 44/04/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Schvaľuje
Vypracovanie projektovej dokumentácie projektu „Rekonštrukcia kuchyne v MŠ“
Počet
Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

-

Mená poslancov
Ing. Cibrík, M. Cibrík, Ing. Szalona, Bc. Tamáš, Hegeduš,
MUDr. Drábik, Novotný

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

Uznesenie číslo 45/04/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Schvaľuje
Vypracovanie projektovej dokumentácie projektu „Rekonštrukcia kultúrneho domu“
Počet
Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

-

Mená poslancov
Ing. Cibrík, M. Cibrík, Ing. Szalona, Bc. Tamáš, Hegeduš,
MUDr. Drábik, Novotný

Rudník, dátum podpisu .......................... Ing. Oľga Kormošová, starostka obce....................
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Uznesenie číslo 46/04/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
Informácie starostky obce poskytnuté v bode Rôzne

Počet
Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

-

Mená poslancov
Ing. Cibrík, M. Cibrík, Ing. Szalona, Bc. Tamáš, Hegeduš,
MUDr. Drábik, Novotný

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

Rudník, 06.05.2019
Napísala: Bodnárová Petra, v. r.

Overovatelia zápisnice:
Bc. Mário Tamáš

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

Michal Hegeduš

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

Ing. Oľga Kormošová
starostka obce
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