Obec Rudník
Rudník 205
044 23 pošta Jasov
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Číslo spisu: 138/2019

Zápisnica

zo 4. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 27.06.2019 v zasadačke
Obecného úradu v Rudníku
Ing. Oľga Kormošová - starostka obce Rudník
Ing. Jozef Cibrík – zástupca starostky, MUDr. Vladimír Drábik, Ing. Tibor
Szalona, Marián Cibrík, Ján Novotný, Bc. Michal Hegeduš, DiS, Bc.
Mário Tamáš – poslanci obecného zastupiteľstva, Ladislav Tresa – hlavný
kontrolór obce

Prítomní:

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

Viera Oravcová – ekonóm obce

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania
Schválenie návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Informácia HKO z kontroly správnosti a včasnosti zverejňovania zmlúv a faktúr na web stránke
obce za rok 2018
7. Správa HKO z kontroly výberu daní a poplatkov za rok 2018 a kontroly podaných daňových
priznaní vlastníkov nehnuteľností za rok 2018
8. Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2018
9. Schválenie záverečného účtu obce Rudník za rok 2018
10. Schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Rudník
11. Schválenie zásad odmeňovania poslancov a členov komisií
12. Schválenie prevádzkového poriadku pohrebiska v obci Rudník – VZN č. 1/2019
13. Schválenie zámeru projektu na stavbu „Domu smútku“, zabezpečenie stavebného povolenia
14. Schválenie spôsobu predaja prebytočného majetku obce Rudník a to parcely č. 508 a 509
15. Prenájom priestorov v suteréne budovy OcÚ na základe žiadosti pána Ing. Martoša
16. Interpelácie poslancov
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Schválené uznesenia - rekapitulácia
20. Záver
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Schválený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania
Schválenie návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Informácia HKO z kontroly správnosti a včasnosti zverejňovania zmlúv a faktúr na web stránke
obce za rok 2018
7. Správa HKO z kontroly výberu daní a poplatkov za rok 2018 a kontroly podaných daňových
priznaní vlastníkov nehnuteľností za rok 2018
8. Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2018
9. Schválenie záverečného účtu obce Rudník za rok 2018
10. Schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Rudník
11. Schválenie zásad odmeňovania poslancov a členov komisií
12. Schválenie prevádzkového poriadku pohrebiska v obci Rudník – VZN č. 1/2019
13. Schválenie zámeru projektu na stavbu „Domu smútku“, zabezpečenie stavebného povolenia
14. Schválenie spôsobu predaja prebytočného majetku obce Rudník a to parcely č. 508 a 509
15. Prenájom priestorov v suteréne budovy OcÚ na základe žiadosti pána Ing. Martoša
16. Interpelácie poslancov
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Schválené uznesenia - rekapitulácia
20. 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. Petru Bodnárovú a za overovateľov zápisnice p.
MUDr. Vladimíra Drábika a Mariána Cibrika.
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. Tibora Szalonu
a Bc. Michala Hegeduša, DiS., ktorí boli obecným zastupiteľstvom do komisie zvolení.
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5. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z 3. zasadania OcZ uskutočneného dňa 25.04.2019, čísla
26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 a 46 prečítal p. zástupca starostky
– Ing. Jozef Cibrík a všetci poslanci ju vzali na vedomie.
6. Informácia HKO z kontroly správnosti a včasnosti zverejňovania zmlúv a faktúr na web
stránke obce za rok 2018

HKO vykonal kontrolu v súlade s plánom jeho kontrolnej činnosti v máji tohto roku.
Prečítal správu a zistil, že vykonanou kontrolou nebolo zistené závažné porušenie všeobecne
záväzných právnych predpisov, taktiež kontrolou nezistil ani významné nesprávnosti vo
zverejňovaní zmlúv a faktúr až na jednu zmluvu č. 32/2018, ktorá bola zverejnená neskôr (2
mesiace od podpísania) a dve faktúry a to č. 199/2018 a 200/2018 (zverejnené po viac ako pol
roku). Poslanci informáciu HKO vzali na vedomie.
7. Správa HKO z kontroly výberu daní a poplatkov za rok 2018 a kontroly podaných
daňových priznaní vlastníkov nehnuteľností za rok 2018
HKO prečítal správu v ktorej sa uvádza, že sa zameral na kontrolu vývoja stavu
pohľadávok. Kontrolou nezistil porušovanie ustanovení zákona o daniach ani porušovanie
postupov pri výbere daní a poplatkov zo strany obecného úradu. S dostupných údajov zistil, že
nie všetci občania si po kúpe nehnuteľnosti alebo jej predaji splnili povinnosť nahlásiť svoju
daňovú povinnosť na obecný úrad. V správe pochválil aj starostku a pracovníčku obecného
úradu za pracnú kontrolu všetkých rozhodnutí o vyrubení dane a miestnych poplatkov
a spomenul, že boli zasielané aj výzvy na podanie daňového priznania a to konkrétne 5 výziev
písomne a 3 vyzvania boli ústne. Pani starostka poznamenala, že aj právnickým osobám boli
zaslané výzvy a to konkrétne 2 výzvy. Poslanci správu zobrali na vedomie.

8. Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2018

Pani starostka pripomenula, že záverečný účet bol zverejnený v zákonom stanovenej
lehote, poslanci mali dostatočný čas aby sa s nim oboznámili a tak dala slovo HKO obce aby
predniesol svoju správu.
HKO v správe konštatoval, že predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné
náležitosti podľa § 16 ods. 5 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet obce
2018 bol zostavený ako vyrovnaný, bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový
rozpočet ako vyrovnaný. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018,
ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom 13.12.2017 Uznesením č. 213/12/2017. Rozpočet
bol v priebehu roka obecným zastupiteľstvom zmenený 1- krát a starostom boli vykonané zmeny
6-krát, tak ako je to uvedené v záverečnom účte obce Rudník za rok 2018. Výsledkom
hospodárenia Obce Rudník v roku 2018 je prebytok v sume -37.995,97 eur, ktorý navrhuje
použiť na tvorbu rezervného fondu. Záverom HKO vo svojom stanovisku odporúča obecnému
zastupiteľstvu schváliť ZÚ bez výhrad.
Poslanci správu zobrali na vedomie.
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9.

Schválenie záverečného účtu obce Rudník za rok 2018

Pán poslanec Ing. Tibor Szalona sa prihlásil o slovo. Poukazoval na to, že sa zrušila ZŠ
a výsledok Záverečného účtu je prebytok, pričom sa celý rok 2018 hovorilo o tom, že nie sú peniaze na
školu. Napísané pripomienky aj prečítal ako napr. uvedené z textu, že bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný aj keď sa schvaľovalo, že oba rozpočty budú vyrovnané.
K príjmovej časti rozpočtu sa dotazoval, že keď obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo
výške niečo cez 4.000 eur ako budú vymáhané a či vôbec a požadoval aj informáciu ohľadom poplatku za
odpad a za užívanie verejného vodovodu a to konkrétne v akej sume boli tieto poplatky vyrubené a koľko
sa na poplatkoch peňazí vybralo od občanov. K výdavkovej časti rozpočtu pripomenul výdaje na mzdy
a platy Obecného úradu. Ku kapitálovým výdavkom mal pán poslanec Ing. Szalona pripomienku, že
projektová dokumentácia k rekonštrukcii kuchyne kultúrneho domu a projektová dokumentácia pre šatne
je zbytočne predražená a vlastne ani netuší, čo by sa malo týmito projektmi zrealizovať. Pán poslanec Ing.
Szalona navrhuje prijať Záverečný účet obce za rok 2018 s výhradami. Pani starostka poslancom
pripomenula, že keď chcú schváliť Záverečný účet s výhradami tak musia prijať aj opatrenia. HKO ešte
poznamenal, že rozpočtová organizácia ZŠ s MŠ v Rudníku podľa záverečného účtu mala prebytkový
rozpočet, pričom obec spolufinancovala jej náklady. Pani starostka túto skutočnosť aj potvrdila, že ZŠ
s MŠ na základe podkladov ekonómky ZŠ s MŠ v roku 2018 hospodárila s prebytkom. Preto nie je dôvod
hovoriť o dofinancovaní ZŠ a MŠ v roku 2018. Poslanci záverečný účet obce Rudník za rok 2018
schválili s výhradami a prijali opatrenie – zabezpečiť výber daní a poplatkov od občanov a právnických
osôb za rok 2018 legislatívnym spôsobom s termínom do 31.12.2019.

10. Schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Rudník
Návrh rokovacieho poriadku bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou. Je vypracovaný
po viacerých novelizáciách a zmenách v zákone, jedná sa o vnútorný predpis 1/2019. Poslanci
k nemu nemali žiadne pripomienky a rokovací poriadok schválili.
11. Schválenie zásad odmeňovania poslancov a členov komisií
Návrh zásad odmeňovania bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou. Jedná sa
o vnútorný predpis č. 2/2019. Pán poslanec Ing. Tibor Szalona by požadoval do budúcna navýšiť
odmenu pre poslancov. Poslanci zásady odmeňovania poslancov a členov komisií schválili.
12. Schválenie prevádzkového poriadku pohrebiska v obci Rudník – VZN č. 1/2019
Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote (10.06.2019) zverejnený na úradnej tabuli
aj web stránke obce. Zo strany občanov neboli prijaté žiadne pripomienky. Starostka dala
následne o tomto bode hlasovať a 6 poslanci sa na návrhu uzniesli a 1 sa zdržal. VZN bude
vyvesené na úradnej tabuli a webovej stránke obce.
13. Schválenie zámeru projektu na stavbu „Domu smútku“, zabezpečenie stavebného
povolenia
Bola vypísaná výzva na podávanie žiadostí na tento investičný zámer (Miestnou akčnou
skupinou Rudohorie). Je potrebné zabezpečiť projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie,
aby obec mohla o tento nenávratný fin. prostriedok žiadať. Pre každú obec je vyčlenených istých
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41.000,00 eur. Poslanci zabezpečenie projektovej dokumentácie a stavebného povolenia
schválili.
14. Schválenie spôsobu predaja prebytočného majetku obce Rudník a to parcely č. 508
a 509
Vychádzajúc z uznesenia 34/04/2019 kde sa schválil zámer predaja, bola pani starostka
poverená vypracovaním znaleckého posudku a geometrického plánu (ten však nebol potrebný
vyhotoviť, pretože parcely sa budú predávať v celosti a tam GP nie je potrebný). Predávať sa
bude pozemok o celkovej výmere 1947 m² - záhrady a stanovená cena súdnym znalcom je
51.600,00 eur. Minimálne za túto cenu sa bude predmetný pozemok ponúkať, zvíťazí záujemca,
ktorý ponúkne najviac. Oznámenie a tak isto aj podmienky predaja budú zverejnené v tlači, na
web stránke obce a na úradnej tabuli obce. Poslanci takýto spôsob predaja schválili.
15.

Prenájom priestorov v suteréne budovy OcÚ na základe žiadosti pána Ing. Martoša

Pán Ing. Martoš predložil pani starostke návrh nájomnej zmluvy, no podľa zákona
o nakladaní s obecným majetkom, sá má postupovať ako pri predaji obecného majetku.
Z hľadiska bezpečnosti sú požadované priestory problematické, nakoľko sa v týchto priestoroch
nachádzajú vykurovacie kotly. Poslanec Ing. Szalona predniesol návrh, že by mohli cvičiť
v priestore, kde sa momentálne ukladajú kartóny t.j. priestor hneď za plechovými dverami.
Poslanec Bc. Hegeduš, DiS poznamenal, že občania už mali k dispozícií na cvičenie dva objekty,
po ktorých užívaní ostal značný neporiadok. Bod nebol uzavretý na tomto zastupiteľstve
a poslanci sa spolu so starostkou k tejto žiadosti vrátia. Bod bude prejednávaný na najbližšom
zastupiteľstve. Nebolo prijaté ani žiadne uznesenie.
16.

Interpelácie poslancov

Pán poslanec Ing. Tibor Szalona postrehol pri prechádzke smerom ku kostolu sv. Anny
vysokú prašnosť pri lome nad obcou kde ťažia živec. Obec, zastúpená starostkou vydala ťažiacej
spoločnosti za obec záporné stanovisko k takejto ťažbe, otázne je, ako sa k problematike postaví
Pozemkové Spoločenstvo Urbariát Rudník, na ktorých pozemkoch sa ťaží.
Pán poslanec Bc. Michal Hegeduš, DiS. adresoval otázku predsedom komisií, či
dodržiavajú trojmesačnú lehotu na zvolávanie komisií a či zápisnice z nich adresujú obci.
17.

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

Oprava chodníka na cintoríne
Jedná sa o chodník na cintoríne, ktorý je rovnobežný s hlavnou cestou. Pani starostka má
zatiaľ 2 cenové ponuky (15,- eur/m² a 23,- eur/m²) a zaobstará ešte jednu aby ponuky vedela
porovnať.
Zhotoviteľ stavby - ČOV
Bude vyhlásené výberové konanie na zhotoviteľa stavby – čistička odpadových vôd
(keďže táto zmluva so zhotoviteľom bola v roku 2016 vypovedaná), na ktorú obec dostala
dotáciu z Environmentálneho fondu v sume 80.000,00 eur. Realizovala by sa prístupová cesta
k čističke, NN prípojka a oplotenie.
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Výberové konanie – ekonóm obce
01.08.2019 nastúpi do práce nová ekonómka, ktorá bola úspešná na výberovom konaní.
Stavebný úrad
Obec má novú pracovníčku stavebného úradu, ktorá bude zabezpečovať prenesený výkon
stavebného úradu na Obecnom úrade v Rudníku každý nepárny utorok a to celý deň podľa
stránkových hodín.
Zberné miesto, veľkokapacitné kontajnery
Veľkokapacitné kontajnery (zberné miesto pre objemový odpad pri OcÚ) sú
sprístupňované občanom poslednú sobotu v mesiaci podľa doteraz platného VZN.
Výberové konanie na dodávateľa elektriny a plynu
Keďže súčasné dodávateľské zmluvy na dodávku energií končia v mesiaci december
2019, obec pristúpi k výberovému konaniu na nového dodávateľa elektriny a plynu (do
výberového konania sa zapája celý región Rudohorie, dokonca aj Bodva a Hornád), aby cena pre
verejného obstarávateľa bola čo najnižšia.
MŠ v Rudníku
Obec už má rozhodnutie o vyradení aj o zaradení MŠ (materská škola) do siete školských
zariadení a tak isto aj ŠJ (školská jedáleň) s účinnosťou od 01.09.2019. MŠ a ŠJ bude bez
právnej subjektivity a výberové konanie na riaditeľa sa môže urobiť až po tom, keď sa vymenuje
školská rada.
Právne služby - obec
Obec uzatvorila zmluvu na právne a normotvorné služby pre obec s JUDr. Monikou
Jurčovou s mesačnou platbou 90,- eur.
„ Skládka“ pri záhradkároch smerom na Zlatú Idku
Pani starostka zorganizovala brigádu spolu s poslancami a občanmi Rudníka a vyzbierali
odpad pri bývalom stanovišti kontajnera pri záhradkároch smerom na Zlatú Idku. Likvidácia
odpadu záhradkárov bude zabezpečená po zakúpení smetných nádob (tak ako majú všetci
občania Rudníka) a odpad im bude riadne z ich smetných nádob vyvážať spoločnosť KOSIT a.s..
Poslanci informácie v bode Rôzne zobrali na vedomie.
18.

Diskusia
Zo strany občanov odznela požiadavka na zabezpečenie merania rýchlosti v obci,
prípadne osadenie meracej tabule aj zo smeru od Zlatej Idky, či osadenie retardérov. Zaznela aj
myšlienka obmedziť rýchlosť v obci, hlavne v zákrute smerom od OD Fresh (po hlavnej ceste).
Pani starostka informovala, že podľa dopravného inšpektorátu sa retardéry nemôžu umiestniť na
štátnej ceste III. triedy. Požiadavka na meranie rýchlosti bude zo strany obce podaná písomne na
dopravnom inšpektoráte KE-okolie.
Diskutovalo sa aj k predaju majetku obce a to k parcele 508 a 509. Niekomu sa cena zdá
privysoká, niekomu nie. Cena je ale stanovená súdnym znalcom, čo nemožno spochybňovať.

19.

Schválené uznesenia
Na 4. verejnom zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 25.04.2019 boli prijaté
uznesenia čísla: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, a 58 ktoré boli priebežne schvaľované
za každým prerokovaným bodom programu.
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Uznesenie číslo 47/06/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
a) U r č u j e
Za zapisovateľku zápisnice: Petru Bodnárová
Za overovateľov zápisnice: MUDr. Vladimír Drábik, Marián Cibrik
b) S ch v a ľ u j e
Program 4. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke ako
návrh
Počet

Mená poslancov

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

0

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

Rudník, dátum podpisu .......................... Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................
Uznesenie číslo 48/06/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Volí
Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Tibor Szalona a Bc. Michal Hegeduš, DiS
Počet

Mená poslancov

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

0

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

Rudník, dátum podpisu .......................... Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................
Uznesenie číslo 49/06/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
Uskutočnenú kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadania OcZ v Rudníku
Počet

Mená poslancov

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

0

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

Rudník, dátum podpisu .......................... Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................
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Uznesenie číslo 50/06/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
Informáciu HKO z kontroly správnosti a včasnosti zverejňovania zmlúv a faktúr na web stránke
obce za rok 2018
Počet

Mená poslancov

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

0

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

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

Uznesenie číslo 51/06/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
Správu HKO z kontroly výberu daní a poplatkov za rok 2018 a kontroly podaných
daňových priznaní vlastníkov nehnuteľností za rok 2018
Počet

Mená poslancov

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

0

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

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

Uznesenie číslo 52/06/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
a/ b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu Obce Rudník za rok 2018
b/ s c h v a ľ u j e
Záverečný účet Obce Rudník za rok 2018 a celoročné hospodárenie s výhradami
c/ s c h v a ľ u j e
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
37 995, 97 eur
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d/ p r í j í m a o p a t r e n i e
zabezpečiť výber daní a poplatkov od občanov a právnických osôb za rok 2018 legislatívnym
spôsobom s termínom do 31.12.2019.
Počet

Mená poslancov

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

0

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

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

Uznesenie číslo 53/06/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Schvaľuje
V súlade s ustanovením §11 odsek 4 písmeno k) aj v súlade s ustanovením §12 odsek 11
a ďalšími ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov tento vnútorný predpis číslo 1/2019 - Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce
Rudník
Počet

Mená poslancov

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

0

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

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

Uznesenie číslo 54/06/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
S ch v a ľ u j e
V súlade s ustanovením §11 odsek 4 písmeno k) aj v súlade s ďalšími ustanoveniami zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov tento vnútorný predpis číslo
2/2019 – Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva obce Rudník
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Počet

Mená poslancov

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

0

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

Rudník, dátum podpisu .......................... Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................
Uznesenie číslo 55/06/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
a) p r e r o k o v a l o
návrh VZN č. 1/2019 – prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Rudník
b) u z n á š a s a
na VZN č. 1/2019 – prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Rudník
Počet

Mená poslancov

Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

0

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

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

Uznesenie číslo 56/06/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Schvaľuje
vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „Domu smútku“ a zabezpečenie stavebného
povolenia
Počet

Mená poslancov

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

0

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

Rudník, dátum podpisu .......................... Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................
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Uznesenie číslo 57/06/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
1) b e r i e n a v e d o m i e
Že schválilo zámer predať majetok obce svojim uznesením č. 34/04/2019 zo dňa 25.04.2019
2) s c h v a ľ u j e
a) spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom 1) tohto uznesenia a to priamym predajom
najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. v platnom znení.
Predmetná nehnuteľnosť je pozemok – záhrady, nachádzajúci sa v katastrálnom území
Rudník, obec Rudník, okres Košice-okolie zapísaný na LV 379 ako:
- reg. „C“ KN parc. č. 508 o výmere 1141 m² - záhrady
- reg. „C“ KN parc. č. 509 o výmere 806 m² - záhrady,
ktorá je určená na odpredaj sa bude predávať priamym predajom najmenej za cenu vo
výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov t. j. minimálne za
cenu 51.600,00 eur v zmysle znaleckého posudku zo dňa 04.06.2019, číslo 94/2019,
vyhotovený znalcom Ing. Tiborom Hreščákom, Olivová 12, Košice, ev. číslo 911188
b) znenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľnosti, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce
Rudník.
Nehnuteľnosť sa predá za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu určenú na základe
znaleckého posudku zo dňa 04.06.2019, vypracovaného znalcom Ing. Tiborom Hreščákom,
evidenčné číslo 911188, a to za cenu 51.600,00 eur.
c) podmienky predaja: určuje sa 15 dňová lehota na predkladanie cenových ponúk odo dňa
zverejnenia v tlači, úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
3) p o v e r u j e obecný úrad
a) aby zverejnil zámer predať zhora uvedený majetok formou priameho predaja v regionálnej
tlači spolu s uvedením miesta, kde sú zverejnené podmienky tohto priameho predaja
majetku obce
b) aby zabezpečil zverejnenie podmienok priameho predaja majetku obce na úradnej tabuli
obce Rudník a oznámením na internetovej stránke obce Rudník
c) Ing. Oľgu Kormošovú, starostku obce
vykonaním potrebných úkonov súvisiacich s týmto uznesením
Počet

Mená poslancov

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

0

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

Rudník, dátum podpisu .......................... Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................
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Uznesenie číslo 58/06/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
Informácie starostky obce poskytnuté v bode Rôzne
Počet

Mená poslancov

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Nehlasoval:

0

Neprítomní:

0

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

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

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

Rudník, 04.07.2019
Napísala: Bodnárová Petra, v. r.

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Vladimír Drábik ............................................
Marián Cibrik

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

Ing. Oľga Kormošová
starostka obce
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