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Číslo spisu: 196/2019 
 
 

Z á p i s n i c a 
 
 
zo 6. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 29.10.2019 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, Bc. Michal Hegeduš, DiS, Bc. 
Mário Tamáš – poslanci obecného zastupiteľstva, Ladislav Tresa – hlavný 
kontrolór obce 

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

Neprítomní: - 
 
 
 
 

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 II. polrok 2018 

7. Schválenie VZN č. 3/2019 o zrušení VZN č. 1/2012 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce Rudník 

8. Schválenie VZN č. 4/2019 o zriadení školského zariadenia 

9. Schválenie VZN č. 5/2019 o zriadení materskej školy 

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

11. Schválenie podania žiadosti o nenávratný fin. prostriedok z MAS Rudohorie na výstavbu Domu 
smútku v Rudníku 

12. OZ BG Autosport, Mlynská 16, Moldava nad Bodvou – informácia o automobilových pretekoch 

13. Schválenie delegovaného člena do Rady škôlky 

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. Správa HKO z kontroly plnenia uznesení za II. polrok 2018 

7. Schválenie VZN č. 3/2019 o zrušení VZN č. 1/2012 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce Rudník 

8. Schválenie VZN č. 4/2019 o zriadení školského zariadenia 

9. Schválenie VZN č. 5/2019 o zriadení materskej školy 

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

11. Schválenie podania žiadosti o nenávratný fin. prostriedok z MAS Rudohorie na výstavbu Domu 
smútku v Rudníku 

12. OZ BG Autosport, Mlynská 16, Moldava nad Bodvou – informácia o automobilových pretekoch 

13. Schválenie uzatvorenia darovacej zmluvy 

14. Schválenie delegovaného člena do Rady škôlky 

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. 

Bc. Mária Tamáša a MUDr. Vladimíra Drábika. 
 
3. Schválenie programu rokovania 

 
 Návrh programu bol poslancom, hlavnému kontrolórovi a pozvaným zaslaný spolu 
s pozvánkou. Prítomní poslanci schválili program rokovania s doplnením bodu 13 – Schválenie 
uzatvorenia darovacej zmluvy. 

4. Schválenie návrhovej komisie 
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Do návrhovej komisie navrhla starostka obce zvoliť p. poslanca Ing. Tibora Szalonu 
a Bc. Michala Hegeduša, DiS, ktorí boli obecným zastupiteľstvom do komisie zvolení. 

 
 
5. Kontrola uznesení 
 

Kontrolu uznesení z 5. zasadania OcZ uskutočneného dňa 26.08.2019, čísla 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 a 70 prečítal p. poslanec Ing. Jozef Cibrík – zástupca starostky 
a všetci poslanci ju vzali na vedomie.  
 
6.   Správa HKO z kontroly plnenia uznesení za II. polrok 2018 

HKO prečítal predmetnú správu. Kontroloval Uznesenia od čísla 252/09/2018 po číslo 
269/10/2018. Všetky Uznesenia boli schválené.  

Uznesenie č. 268/10/2018 o vyradení 2 ks hasičských čerpadiel je splnené čiastočne. 
K tomuto uzneseniu HKO administratívne nezistil akým spôsobom boli tieto čerpadlá vyradené. 
Pani starostka spolu s novozvolenými poslancami pri preberaní úradu, po ustanovujúcom 
obecnom zastupiteľstve, agendu majetku na obecnom úrade neprevzali, pretože je v majetku 
strašne veľa nezrovnalostí a inventúry boli v minulosti robené len papierovo. 

Kontrolou ostatných Uznesení HKO nezistil závažné nedostatky v plnení a vykonávaní 
ani rozpory s platnými právnymi predpismi. Poslanci správu zobrali na vedomie. 
 
7.   Schválenie VZN č. 3/2019 o zrušení VZN č. 1/2012 upravujúce zásady hospodárenia  
      a nakladania s majetkom obce Rudník 

Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote (07.10.2019) zverejnený na úradnej tabuli 
aj web stránke obce. Zo strany občanov neboli podané žiadne pripomienky. Starostka vysvetlila 
poslancom a prítomným, že VZN sa ruší pre to, lebo zásady hospodárenia sa neprijímajú VZN-
kom (nie je opodstatnené)  – je to vlastne vnútorný predpis, resp. smernica. 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.  
 
8.   Schválenie VZN č. 4/2019 o zriadení školského zariadenia 

Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote (07.10.2019) zverejnený na úradnej tabuli 
aj web stránke obce. Zo strany občanov neboli podané žiadne pripomienky. Starostka obce dala 
následne o tomto bode hlasovať a  poslanci sa na návrhu uzniesli. VZN bude vyvesené na 
úradnej tabuli a webovej stránke obce.  

  
  

9.    Schválenie VZN č. 5/2019 o zriadení materskej školy 

Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote (07.10.2019) zverejnený na úradnej tabuli 
aj web stránke obce. Zo strany občanov neboli podané žiadne pripomienky. Rozhodnutím 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu bola MŠ v Rudníku zaradená do siete škôl, 
vydaná bola aj zriaďovacia listina, no je potrebné mať o tom aj schválené VZN. Starostka dala 
následne o tomto bode hlasovať a poslanci sa na návrhu uzniesli. VZN bude vyvesené na úradnej 
tabuli a webovej stránke obce.  
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10.  Žiadosť pána Jána Filčáka a manželky o odkúpenie časti parcely KN „C“ – 389 (oproti  
       parcele č. 485) 
 

Na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve bola táto žiadosť vzatá na vedomie s tým, 
že žiadosť prejedná komisia stavebná a životného prostredia. Starostke bola doručená zápisnica 
zo zasadania komisie, ktorá sa zhodla na tom, že nesúhlasí s odkúpením predmetného pozemku 
približne o rozlohe 26,5 m² pretože v tesnej blízkosti sa nachádzajú rozvody vody, plynu 
a kanalizácie. 6 poslanci s odpredajom pozemku nesúhlasia a 1 poslanec sa zdržal. 

 
11.   Schválenie podania žiadosti o nenávratný fin. prostriedok z MAS Rudohorie na výstavbu  
        Domu smútku v Rudníku 

 Cez operačný program MAS Rudohorie starostka obce podala žiadosť o nenávratný 
finančný prostriedok. Pred podaním žiadosti bolo potrebné urobiť projekt a taktiež už bolo 
vydané stavebné povolenie. Poslanec Bc. Mário Tamáš sa starostky opýtal, že čo sa bude diať 
keď tento príspevok nedostaneme, či budeme musieť niečo vrátiť alebo platiť pokutu. Starostka 
vysvetlila poslancom aj prítomným, že keď žiaden príspevok nedostaneme, tak nebudeme 
musieť nič vrátiť. Dokonca je možné na daný projekt požiadať opätovne o ďalšiu dotáciu z iných 
operačných programov, ak budú vyhlásené. Poslanec Bc. Michal Hegeduš, DiS adresoval otázku 
ohľadom zmeny ceny za realizáciu projektu po obdržaní nenávratného finančného prostriedku. 
Starostka mu vysvetlila, že rozpočtový náklad  za realizáciu stavby je konečná a fixná na základe 
vysúťaženej cenovej ponuky. Všetko sa realizovalo podľa zákona o verejnom obstarávaní. 
Poslanci podanie žiadosti odsúhlasili. 
 
12.  OZ BG Autosport, Mlynská 16, Moldava nad Bodvou – informácia o automobilových  
       pretekoch 

Zástupca Občianskeho združenia BG Autosport, Mlynská 16, Moldava nad Bodvou podal 
dňa 11.10.2019 osobne na úrad Oznámenie o konaní motoristického podujatia v areáli 
hospodárskeho dvora v Rudníku dňa 26.12.2019. Vlastník pozemku Agro-Mold vydal súhlasné 
stanovisko. Starostka sa aj písomne organizátorovi vyjadrila, že s akciou v obci nesúhlasí a už 
vôbec nie na 2. sviatok vianočný. Organizátor poslal ďalšie oznámenie, že preteky sa presúvajú 
na dňa 28.12.2019. Poslanci informáciu zobrali na vedomie. 
 
13.   Schválenie uzatvorenia darovacej zmluvy 

 Firma J&J servis-centrum, s.r.o., Nižná Myšľa 327 daruje obci Rudník úžitkové vozidlo 
Renault Mascott 130 – skriňový, ŠPZ: KS 531 ER. Vozidlo má platné STK a bude darované 
bezodplatne. Poslanci schválili uzavretie darovacej zmluvy. 
 
14.   Schválenie delegovaného člena do Rady škôlky 

 Starostka obce delegovala za zástupcu zriaďovateľa do Rady školského zariadenia 
poslanca Bc. Michala Hegeduša, DiS, ktorý delegovanie prijal a tak isto poslanci delegovanie 
poslanca do Rady školského zariadenia schválili. 
 
 
15.    Interpelácie poslancov    
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 Žiaden z poslancov sa neprihlásil o slovo. 
 
 
16.  Rôzne 
 
 Poslanec Bc. Mário Tamáš sa opýtal starostky aká je predpokladaná výška spoluúčasti 
obce na plánovaných projektoch. Starostka mu povedala, že na otázku sa nedá jednoznačne 
odpovedať nakoľko neuviedol konkrétne projekty. Plánované výdavky sa uvedú v rozpočte obce 
na nasledujúce roky. 
 
 Poslanec Bc. Michal Hegeduš sa opýtal starostky, či je zmluva o prenájme priestorov 
s firmou LB Minerals v poriadku, v súlade so všetkými právnymi predpismi. Starostka 
poznamenala, že takéto zmluvy s obecným úradom uzatvárali už v minulosti. 

 V bode Rôzne predniesla starostka obce informácie v nasledovných bodoch: 
 

Zasadnutie vlády Slovenskej republiky v Čani 
Dňa 18.09.2019 sa starostka zúčastnila zasadnutia vlády SR, ktoré sa konalo v Čani. 

Starostka podala žiadosť na poskytnutie fin. prostriedkov na rekonštrukciu miestnych 
komunikácií a vláda Rudníku schválila 17.000,00 eur. 
 
 Environmentálny fond 
 Obec má schválených 80.000,00 eur na dostavbu ČOV. Zmluva s Environfondom  nebola 
ešte uzavretá, je to v štádiu riešenia. Okolo ČOV je ešte stále množstvo problémov, vrátane 
vypovedania zmluvy predošlému zhotoviteľovi. 
 
 MAS Rudohorie 
 O schválení fin. prostriedkov projektu na rekonštrukciu kuchyne v MŠ a nevyužitých 
priestorov /suterén/ budovy OcÚ v Rudníku, nebolo doposiaľ rozhodnuté. 
 
 Žiadosť o výrub stromov na cintoríne v Rudníku  
 3 občania požiadali o výrub stromov na cintoríne v Rudníku, ktoré prekážajú medzi 
hrobmi a tak isto firma AGRO - MOLD požiadala o výrub stromov pred oplotením cintorína 
v Rudníku. Žiadosti zatiaľ neboli vybavené v správnom konaní. 
 
 Palivové drevo pre Kultúrny dom v Rudníku 
 Rád premonštrátov daroval obci 5 m³ palivového dreva pre vykurovanie Kultúrneho 
domu v Rudníku počas konania spoločenských akcií. 
 
 Vymáhanie pohľadávok 
 Obec intenzívne pokračuje s vymáhaním pohľadávok za vodu, odpad a dane. Niektorí 
občania dlhy splatili, niektorí splácajú v splátkach, no stále je veľa tých, ktorí žiadnym 
spôsobom ani len nezareagovali na výzvy. Nedoplatky za vodu sa začnú riešiť súdnou cestou 
a nedoplatky za odpad a dane obec začne riešiť exekučným konaním. 
 

Toalety v Kultúrnom dome 
 V kultúrnom dome budú vymenené toaletné misy /na WC ženy a WC muži/, prácu bude 
realizovať poslanec Marián Cibrik. 
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 Vnútorné smernice 
 Sú rozpracované smernice a to: smernica o podrobnostiach vnútorného systému 
preverovania oznámení protispoločenskej činnosti, smernica upravujúca postup obce ako 
verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek, zásady hospodárenia s fin. prostriedkami obce 
a zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Smernice sú už krátko pred dokončením, 
budú predložené na nasledujúcom obecnom zastupiteľstve. 
 
 Ocenenie za vernosť a celoživotné pôsobenie v hutníctve – Ing. Tibor Szalona 
 Minister hospodárstva SR ocenil v septembri 2019 v Banskej Štiavnici poslanca Ing. 
Tibora Szalonu medailou za vernosť a celoživotné pôsobenie v hutníctve v spoločnosti 
U.S.Steel. 
 

Poslanci informácie v bode Rôzne vzali na vedomie. 
 
17.  Diskusia  
 Zo strany poslancov sa Ing. Tibor Szalona opýtal v akom stave je pripravený rozpočet 
obce na nasledujúci rok s výhľadom na roky ďalšie. Starostka o rozpočte rozprávala aj s pani 
ekonómkou a zhodli sa na tom, že ak poslanci budú chcieť rozpočet schváliť tento rok, tak sa 
návrh rozpočtu pripraví. 
 Zástupca starostky Ing. Jozef Cibrík sa dotazoval v akom stave je audit, ktorý 
momentálne ešte stále na obecnom úrade prebieha. Audítorky pomaly audit ukončujú, keďže 
nemali k dispozícii dokladovú inventúru do r.2018 a nemali skompletizované účtovné 
dokumenty.  
 Zo strany občanov sa pán Salona opýtal na stav projektu zateplenia budovy OcÚ a MŠ so 
ŠJ, pretože by chceli v spomínanej budove cvičiť a niečo si aj prerobiť. Starostka žiada 
cvičiacich chlapcov o strpenie, veď predsa keď sa projekt na zateplenie schváli bude to aj v ich 
záujme.  
 Občan pán Graban vytýkal pani starostke, že v obecnom rozhlase nebolo vyhlásené, že sa 
voda bude regulovať a prečo nemajú vodu v studni. Starostka obce odpovedala, že regulácia 
vody bola v miestnom rozhlase vyhlásená. To, že nie je voda v súkromnej studni to nevie 
starostka obce ovplyvniť ani zariadiť. Intenzívne rieši len problém s VV. Vody je všeobecne 
veľmi málo, taktiež posledný mesiac ani raz nepršalo a takýto problém s vodou je v obci už 
niekoľko rokov. Je to celoslovenský problém, nedostatkom vody trpí veľa obcí. 
 
18.  Schválené uznesenia 

Na 6. verejnom  zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 29.10.2019 boli prijaté 
uznesenia čísla: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 a 83, ktoré boli priebežne 
schvaľované za každým prerokovaným bodom programu.  

 
 
 

Uznesenie číslo 71/10/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

a) U r č u j e 
Za zapisovateľku zápisnice: Petra Bodnárová  

Za overovateľov zápisnice: Bc. Mário Tamáš, MUDr. Vladimír Drábik 

b) S ch v a ľ u j e 
Program 6. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke ako 
návrh s doplnením bodu programu č. 13 – Schválenie uzatvorenia darovacej zmluvy 
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 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Ing. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M. Cibrik, J. Novotný, Bc. 
Tamáš, Bc. Hegeduš, DiS. 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

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

Uznesenie číslo 72/10/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

V o l í  
Návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Tibor Szalona, Bc. Michal Hegeduš, DiS 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Ing. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M. Cibrik, J. Novotný, Bc. 
Tamáš, Bc. Hegeduš, DiS. 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

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

Uznesenie číslo 73/10/2019 
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: 7 Ing. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M. Cibrik, J. Novotný, Bc. 
Tamáš, Bc. Hegeduš, DiS. 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  
 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................  
 
Uznesenie číslo 74/10/2019 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  
B e r i e   n a   v e d o m i e 

Správu HKO o kontrole plnenia uznesení za 2. polrok 2018 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Ing. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M. Cibrik, J. Novotný, Bc. 
Tamáš, Bc. Hegeduš, DiS. 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................  
 
 
 
Uznesenie číslo 75/10/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) p r e r o k o v a l o 
návrh VZN č. 3/2019 o zrušení VZN č. 1/2012 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce Rudník 
 
b) u z n á š a    s a  
na VZN č. 3/2019 o  zrušení VZN č. 1/2012 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce Rudník 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Ing. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M. Cibrik, J. Novotný, Bc. 
Hegeduš, DiS. 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Bc. Tamáš 

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................  
 
 
 
Uznesenie číslo 76/10/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) p r e r o k o v a l o 
návrh VZN č. 4/2019 o zriadení školského zariadenia 
 
b) u z n á š a    s a  
na VZN č. 4/2019 o zriadení školského zariadenia 
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 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Ing. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M. Cibrik, J. Novotný, Bc. 
Tamáš, Bc. Hegeduš, DiS. 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................  
 
 
Uznesenie číslo 77/10/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a)   p r e r o k o v a l o 
návrh VZN č. 5/2019 o zriadení materskej školy 
 
b)   u z n á š a    s a  
na VZN č. 5/2019 o zriadení materskej školy 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Ing. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M. Cibrik, J. Novotný, Bc. 
Tamáš, Bc. Hegeduš, DiS. 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  
 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................  
 

Uznesenie číslo 78/10/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

N e s ú h l a s í 
S predajom časti parcely KN „C“ č. 389 (oproti parcele č. 485) v k.ú. obce Rudník – žiadosť 
pána Jána Filčáka a manželky, pretože predmetná parcela nie je prebytočným majetkom obce. 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Ing. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M. Cibrik, J. Novotný, Bc. 
Hegeduš, DiS. 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Bc. Tamáš 

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  
 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................  
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Uznesenie číslo 79/10/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S ch v a ľ u j e  
Podanie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok z MAS Rudohorie na výstavbu Domu 
smútku v Rudníku 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Ing. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M. Cibrik, J. Novotný, Bc. 
Tamáš, Bc. Hegeduš, DiS. 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................  
 
Uznesenie číslo 80/10/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

B e r i e   n a   v e d o m i e  
Informáciu o automobilových pretekoch OZ BG Autosport, Mlynská 16, Moldava nad Bodvou, 
ktoré sa uskutočnia 28.12.2019 v areáli AgroMold, HD Rudník 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Ing. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M. Cibrik, J. Novotný, Bc. 
Tamáš, Bc. Hegeduš, DiS. 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.................... 
 
Uznesenie číslo 81/10/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S c h v a ľ u j e 
Uzatvorenie darovacej zmluvy na úžitkové vozidlo typ Renault Mascott 130 – skriňový, ŠPZ KS 
531 ER; darca: J&J servis-centrum s.r.o., Nižná Myšľa 327; obdarovaný: obec Rudník 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Ing. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M. Cibrik, J. Novotný, Bc. 
Tamáš, Bc. Hegeduš, DiS. 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.................... 
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Uznesenie číslo 82/10/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S c h v a ľ u j e 
Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školského zariadenia pána poslanca Bc. Michala 
Hegeduša, DiS 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Ing. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M. Cibrik, J. Novotný, Bc. 
Tamáš, Bc. Hegeduš, DiS. 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

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

Uznesenie číslo 83/10/2019 
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: 7 Ing. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M. Cibrik, J. Novotný, Bc. 
Tamáš, Bc. Hegeduš, DiS. 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

 
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,  08.11.2019 
Napísala: Bodnárová Petra, v. r. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Bc. Mário Tamáš , v.r.  ............................................ 
 
MUDr. Vladimír Drábik, v.r. ............................................ 

  Ing. Oľga Kormošová, v.r. 
                  starostka obce 


