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Číslo spisu: 169/2019 
 
 

Z á p i s n i c a 
 
 
z 5. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 26.08.2019 v zasadačke 
Obecného úradu v Rudníku 
 
Prítomní:  Ing. Oľga Kormošová - starostka obce Rudník 

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 

 
Bodnárová Petra – referentka obce, Andrea Baňasová – ekonóm obce a 
občania obce Rudník podľa prezenčnej listiny 
 

Neprítomní: Ing. Jozef Cibrík – zástupca starostky (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 na zrušenie Uznesenia č. 57/06/2019 zo dňa 27.06.2019 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2019 

8. Schválenie štatútu obce 

9. Schválenie VZN č. 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku v školskom zariadení zriadenom 
obcou 

10. Schválenie Dodatku č. 10 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

11. Schválenie Dodatku č. 11 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

12. Voľba predsedu komisie kultúry a športu 

13. Žiadosť pána Jána Filčáka a manželky o odkúpenie časti parcely KN „C“ – 389 (oproti parcele č. 
485) 

14. Interpelácie poslancov 

15. Rôzne 

16. Diskusia  

17. Schválené uznesenia - rekapitulácia 

18. 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 na zrušenie Uznesenia č. 57/06/2019 zo dňa 27.06.2019 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2019 

8. Schválenie štatútu obce 

9. Schválenie VZN č. 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku v školskom zariadení zriadenom 
obcou 

10. Schválenie Dodatku č. 10 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

11. Schválenie Dodatku č. 11 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

12. Voľba predsedu komisie kultúry a športu 

13. Žiadosť pána Jána Filčáka a manželky o odkúpenie časti parcely KN „C“ – 389 (oproti parcele č. 
485) 

14. Prejednanie žiadosti Ing. Jozefa Martoša o prenájme priestorov na cvičenie 

15. Interpelácie poslancov 

16. Rôzne 

17. Diskusia  

18. Schválené uznesenia - rekapitulácia 

19. 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. 

Mariána Cibrika a Jána Novotného. 
 
3. Schválenie programu rokovania 

 
 Návrh programu bol poslancom, hlavnému kontrolórovi a pozvaným zaslaný spolu 
s pozvánkou. Prítomní poslanci schválili program rokovania s doplnením bodu 14 – Prejednanie 
žiadosti Ing. Jozefa Martoša o prenájme priestorov na cvičenie. 

4. Schválenie návrhovej komisie 
 

Do návrhovej komisie navrhla starostka obce zvoliť p. poslanca Ing. Tibora Szalonu 
a MUDr. Vladimíra Drábika, ktorí boli obecným zastupiteľstvom do komisie zvolení. 
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5. Kontrola uznesení 
 

Kontrolu uznesení zo 4. zasadania OcZ uskutočneného dňa 27.06.2019, čísla 
47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 a 58 prečítal p. poslanec Bc. Michal Hegeduš, DiS a všetci 
poslanci ju vzali na vedomie.  
 
6.   Návrh na zrušenie Uznesenia č. 57/06/2019 zo dňa 27.06.2019 

Pani starostka vysvetlila prítomným, že v predmetnom Uznesení týkajúceho sa predaja 
majetku obce a to parcely č. 508 a 509 v k.ú. Rudník obec uviedla nesprávnu formu predaja a to 
priamym predajom ale správna forma predaja mala byť verejnou obchodnou súťažou. Na túto 
skutočnosť upozornil hlavný kontrolór až mesiac po konaní zastupiteľstva. Všetky ostatné 
náležitosti uznesenia ako zverejnenie v tlači, na úradnej tabuli, web stránke obce boli splnené 
a na kúpu pozemkov sa neprihlásil žiaden záujemca. Pani starostka dala o návrhu na zrušenie 
predmetného uznesenia hlasovať a poslanci hlasovali za jeho zrušenie. 
 
7.   Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2019 

Hlavný kontrolór obce predložil prítomným poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti 
HKO na 2. polrok 2019. Návrh bol obcou zverejnený v zákonnej lehote a hlavný kontrolór 
v ňom informoval prítomných o predmete vykonávania jeho kontrolnej činnosti na budúce 
mesiace a to konkrétne kontrola: 

-  plnenia Uznesení za II. polrok 2018,  
-  kontrola správnosti účtovania finančných prostriedkov na cestovné výdaje,  
-  kontrola tvorby sociálneho fondu Obce Rudník jeho efektívnosť, hospodárnosť 

a účelnosť jeho čerpania a použitia, 
-  rôzne mimoriadne kontroly podľa požiadaviek Obecného zastupiteľstva v súlade so 

zákonným postupom. 
 Ďalej má za úlohu vypracovať stanovisko HKO k rozpočtu obce na rok 2020, 2021 

a 2022.  
Na otázku pani starostky týkajúcej sa druhého bodu kontroly správnosti účtovania fin. 

prostriedkov(cestovné výdaje) o doplnenie časového rozhrania kontroly sa tento bod doplnil 
o kontrolu cestovných výdajov za rok 2018 a prvý polrok 2019 – na základe návrhu poslanca Bc. 
Hegeduša, DiS a Ing. Szalonu.   

Poslanci návrh plánu schválili a HKO poverili výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej 
činnosti s doplnením bodu dva o časové rozhranie kontroly.  
 
8.   Schválenie štatútu obce 
 

 Návrh štatútu obce bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou. Žiaden z poslancov nemal 
proti návrhu námietky ani pripomienky a hlasovaním trojpätinovou väčšinou poslanci štatút obce 
schválili. 

  
9.    Schválenie VZN č. 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku v školskom zariadení     
       zriadenom obcou 

Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote (09.08.2019) zverejnený na úradnej tabuli 
aj web stránke obce. Zo strany občanov neboli prijaté žiadne pripomienky. Poslanec Ing. Szalona 
sa opýtal pani starostky na výber finančného pásma a poznamenal, či by sa vládou schválená 
štátna dotácia na celodenné stravovanie v sume 1,20 € nemala uvádzať v textovej časti VZNka. 
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Pani starostka ho ubezpečila, že dotácia je zo zákona a preto sa nemusí uvádzať vo VZN. 
Starostka dala následne o tomto bode hlasovať a poslanci sa na návrhu uzniesli. VZN bude 
vyvesené na úradnej tabuli a webovej stránke obce.  

 
10.  Schválenie Dodatku č. 10 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 
 

Dodatok sa týka stavebného úradu. V tomto Dodatku č. 10 sa upravili zmluvné strany a to 
nie medzi obcou Poproč a ostatnými obcami, ale medzi obcou Jasov a obcami Poproč, Malá Ida, 
Bukovec, Rudník a Šemša. Poslanci Dodatok č. 10 schválili. 

 
11.   Schválenie Dodatku č. 11 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

 Na výkon činnosti stavebného úradu nastúpila nová pracovníčka (od 17.06.2019) a robil 
sa jej aj nový platový dekrét (keďže sa menili platové tarify zamestnancov vo verejnom sektore) 
a preto bolo potrebné vypracovať nový dodatok – č.11. Poslanci Dodatok č. 11 schválili. 
 
12.  Voľba predsedu komisie kultúry a športu 

Predseda komisie kultúry a športu Bc. Mário Tamáš sa dobrovoľne vzdal funkcie 
predsedu tejto komisie a to listom doručeným na Obecný úrad dňa 08.08.2019. Pani starostka 
žiadosti vyhovela a navrhla za predsedu komisie kultúry a športu poslanca Mariána Cibrika. 
Poslanci si ho za predsedu komisie zvolili. 
 
13.   Žiadosť pána Jána Filčáka a manželky o odkúpenie časti parcely KN „C“ – 389 (oproti   
        parcele č. 485) 

 Dňa 09.07.2019 predložil pán Filčák s manželkou na Obecný úrad žiadosť o odkúpenie 
časti parcely KN „C“ – 389. Jedná sa o predzáhradku domu (ktorú už roky užívajú) a priestor 
pred vstupnou bránou do domu. Pani starostka vysvetlila poslancom, že na predmetnom 
pozemku je uložené potrubie plynovodu, vodovod a je naprojektované kanalizačné potrubie. 
V územnom pláne obce sa počíta aj s chodníkom. Pani starostka doporučila stavebnej komisii, 
aby žiadosť prejednali a poslanci ju zatiaľ zobrali len na vedomie. 
 
14.   Prejednanie žiadosti Ing. Jozefa Martoša o prenájme priestorov na cvičenie 

 Pani starostka navrhla, aby sa k tejto žiadosti vyjadrila stavebná komisia. K tomuto bodu 
sa môže vyjadriť aj Ing. Martoš v bode Diskusia. 
 
15.    Interpelácie poslancov    

 
 Žiaden z poslancov sa neprihlásil o slovo. 
 
 
16.  Rôzne 

 V bode Rôzne predniesla starostka obce informácie v nasledovných bodoch: 
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Rekonštrukcia chodníka na cintoríne  
Rekonštrukcia je už ukončená a na jeseň sa budú presádzať už vysadené ihličnany popri 

oplotení rovnobežne so štátnou cestou. 
 
 Odstránenie poruchy na vodovode pri RD č. 106 
 Vo dvore RD č. 106 sa našlo staré vodovodné potrubie, ktoré je aj pod tlakom a nevie sa 
presne odkiaľ a kam vedie. Obyvateľom tohto domu voda presakovala na povrch zeme už druhý 
rok. Poškodené potrubie bolo opravené a voda z potrubia nevyteká. Starostka objednala meracie 
vozidlo, ktoré má zamerať trasu spomínaného vodovodu. 
 
 Uzatváracie ventily a hydrant 
 Na verejnom vodovode boli namontované 3 uzatváracie ventily, ktoré budú slúžiť na 
reguláciu vody (keď bude nutné vodu regulovať) a 1 podzemný hydrant. 
 
 Školský obvod Malá Ida  
 Obec Malá Ida našu obec nezaradila do ich školského obvodu. Deti z Rudníka, ktoré 
navštevujú školu v Malej Ide tým pádom nebudú mať preplácané cestovné. 
 
 Materská škola so školskou jedálňou 
 Od 01.09.2019 bude poverená riaditeľkou MŠ so ŠJ pani Ľudmila Szalonová. 
Zriaďovateľom je obec a škôlka s jedálňou budú bez právnej subjektivity. Ustanoví sa školská 
rada a potom sa vyhlási výberové konanie na riaditeľa škôlky. 
 
 Vymáhanie pohľadávok 
 Obec začala s vymáhaním pohľadávok za dane a poplatky (odpad a pes) a tak isto za 
vodu. Vymáhanie nedoplatkov za vodu sa bude riešiť cestou právnej kancelárie. Všetky trovy 
exekúcie, poprípade súdu budú znášať dlžníci. Pohľadávky by sa mali vymôcť do konca roka 
2019. 
 
 Poďakovanie poslancom a aktivačným pracovníkom 
 Starostka obce v závere bodu Rôzne sa poďakovala poslancom OcZ p. Novotnému a 
Cibrikovi a občanovi Šutákovi za nezištnú pomoc obci pri pretrvávajúcich problémoch s pitnou 
vodou. Taktiež sa poďakovala za prácu aj aktivačným pracovníkom za vykonávané práce na 
zveľaďovaní a udržiavaní poriadku v našej obci. 
 

Poslanci informácie v bode Rôzne vzali na vedomie. 
 
17.  Diskusia  
 Zo strany poslancov sa Bc. Tamáš dotazoval, či zakúpené pivné sety budú poskytované aj 
občanom. Starostka obce uviedla, že je potrebné doplniť do sadzobníka poplatkov aj poplatky, za 
ktoré by sa aj pivné sety mohli požičiavať občanom. 
 Poslanec Bc. Hegeduš, DiS sa opýtal, či sa do budúcna uvažuje spevniť a upraviť 
chodník pri lávke pri dome č. 146 a kedy sa uvažuje budovať vodovod na ulici smerom na 
Poproč. Starostka sa vyjadrila, že do budúcna sa chodník môže realizovať a na vybudovanie 
vodovodu je potrebné stavebné povolenie a finančné prostriedky. 
 Poslanec Ing. Szalona sa informoval ohľadom kúpy stolnotenisového stola. Pán Šturm 
mal za úlohu stôl objednať a dať vystaviť faktúru na obec. Ale zatiaľ to ostalo ako úloha pre pani 
starostku. Informoval sa aj na to, v akom stave je projekt na rekonštrukciu autobusovej zastávky 
a chodníka k domom s č. 1-4. Starostka obce informovala, že rekonštrukcia zastávok spadá pod 
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projekt Košického samosprávneho kraja, avšak tento rok sa realizovať nebude. Ukončené 
výberové konanie na zhotoviteľa bolo novým vedením KSK zrušené. V súčasnosti prebieha nové 
výberové konanie a podľa informácií na KSK by sa s prácami malo začať v 2. Q. 2020. Chodník 
ku domom s č. 1-4 bude musieť s najväčšou pravdepodobnosťou realizovať obec. 

Zo strany občanov pán Ing. Martoš informuje prítomných, že posilovať chodí asi 10 ľudí 
a ďalší majú záujem. Do prenajatých priestorov chcú aj investovať a to napríklad urobiť podlahu, 
kúpiť nové stroje. Problémom sú však sociálne zariadenia, ktoré v priestoroch chýbajú. Obec by 
sa pri prenájme mala riadiť podľa platného VZNka č. 1/2012 – Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom obce. Pani starostka požiadala stavebnú komisiu, aby prejednala 
a dopodrobna rozdiskutovala túto žiadosť o prenájom priestorov na cvičenie. 
 
18.  Schválené uznesenia 

Na 5. verejnom  zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 26.08.2019 boli prijaté 
uznesenia čísla: 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 a 70 ktoré boli priebežne schvaľované 
za každým prerokovaným bodom programu.  

 
Uznesenie číslo 59/08/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

a) U r č u j e 
Za zapisovateľku zápisnice: Petra Bodnárová  
Za overovateľov zápisnice: Marián Cibrík, Ján Novotný  

b) S ch v a ľ u j e 
Program 5. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke ako 
návrh s doplnením bodu programu č. 14 – Prejednanie žiadosti Ing. Jozefa Martoša 
o prenájom priestorov na cvičenie 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Jozef Cibrík 

Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................  
   
Uznesenie číslo 60/08/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

V o l í  
Návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Tibor Szalona, MUDr. Vladimír Drábik 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Jozef Cibrík 

Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................  
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Uznesenie číslo 61/08/2019 
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 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M. Cibrík, Novotný, Bc. Tamáš, Bc. 
Hegeduš, 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Jozef Cibrík 

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

Uznesenie číslo 62/08/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S c h v a ľ u j e 
Zrušenie Uznesenia č. 57/06/2019 zo dňa 27.06.2019 – Schválenie spôsobu predaja majetku 
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 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Jozef Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................  
 
 
 
Uznesenie číslo 63/08/2019 
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 2. polrok 2019 s doplnením k bodu č. 2 kontroly 
a to za rok 2018 a 1. polrok 2019 
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 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Jozef Cibrík 

 
b) P o v e r u j e    

Hlavného kontrolóra Obce Rudník výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Jozef Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................  
 
 
 
 
 
Uznesenie číslo 64/08/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S c h v a ľ u j e 
V súlade s ustanovením §11 odsek 4 písmeno k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov pre územie obce Rudník tento vnútorný predpis číslo 3/2019 – 
Štatút obce 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Jozef Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
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Uznesenie číslo 65/08/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) p r e r o k o v a l o 
návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku v školskom zariadení zriadenom 
obcou 
 
b) u z n á š a    s a  
na VZN č. 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku v školskom zariadení zriadenom 
obcou 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Jozef Cibrík 
 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
 
Uznesenie číslo 66/08/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S ch v a ľ u j e  
Dodatok č. 10 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Jozef Cibrík 
 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
 
 
Uznesenie číslo 67/08/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S ch v a ľ u j e  
Dodatok č. 11 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 
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 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Jozef Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
Uznesenie číslo 68/08/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

V o l í 
Za predsedu komisie kultúry a športu poslanca Mariána Cibríka 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Jozef Cibrík 

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

Uznesenie číslo 69/08/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

B e r i e   n a  v e d o m i e  
Žiadosť p. Jána Filčáka s manželkou o odkúpenie časti parcely KN „C“ – 389 (oproti parcele č. 
485 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Jozef Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
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Uznesenie číslo 70/08/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  
 B e r i e   n a   v e d o m i e 
Informácie starostky obce poskytnuté v bode Rôzne 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Jozef Cibrík 

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

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

 
 

 
Rudník,  06.09.2019 
Napísala: Bodnárová Petra, v. r. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Marián Cibrík, v.r.       ............................................ 
 
Ján Novotný, v.r.  ............................................ 
 
 
 
 
   

    Ing. Oľga Kormošová, v.r. 
                  starostka obce 


