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Číslo spisu: 223/2019 
 
 

Z á p i s n i c a 
 
 
zo 7. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 18.12.2019 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, Mgr. Richard Kalinský (novo 
nastúpený poslanec) – poslanci obecného zastupiteľstva, Ladislav Tresa – 
hlavný kontrolór obce 

 
Bodnárová Petra – referentka obce, Andrea Baňasová – ekonóm obce, 
Viera Oravcová – ekonóm obce, Ľudmila Szalonová – zastupujúca 
riaditeľka MŠ v Rudníku a občania obce Rudník podľa prezenčnej listiny 
 

Neprítomní: Bc. Michal Hegeduš (ospravedlnený) 
 
 

 
Návrh programu: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Vzdanie sa mandátu poslanca OZ a nastúpenie náhradníka, zloženie sľubu  

4. Schválenie programu rokovania 

5. Schválenie návrhovej komisie 

6. Kontrola uznesení 

7. Návrh VZN č. 6/2019 o miestnych daniach na území obce 

8. Návrh VZN č. 7/2019 o dani z nehnuteľnosti na území obce 

9. Návrh VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

10. Dodatok č. 12 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu 

11. Návrh rozpočtu Obce Rudník na rok 2020 s výhľadom na rok 2021 a 2022, stanovisko HKO 

12. Informácia o vypracovaní vnútorných predpisov: 
3/2019 – smernica o podrobnostiach preverovania oznámení protispoločenských činností 
4/2019 – smernica upravujúca postup obce ako verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek 

13. Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

14. Návrh zásad hospodárenia a nakladania s fin. prostriedkami obce 

15. Interpelácie poslancov 

16. Rôzne 

17. Diskusia  

18. Schválené uznesenia - rekapitulácia 

19. Záver 
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Schválený program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Vzdanie sa mandátu poslanca OZ a nastúpenie náhradníka, zloženie sľubu  

4. Schválenie programu rokovania 

5. Schválenie návrhovej komisie 

6. Kontrola uznesení 

7. Návrh VZN č. 6/2019 o miestnych daniach na území obce 

8. Návrh VZN č. 7/2019 o dani z nehnuteľnosti na území obce 

9. Návrh VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

10. Dodatok č. 12 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu 

11. Návrh rozpočtu Obce Rudník na rok 2020 s výhľadom na rok 2021 a 2022, stanovisko HKO 

12. Informácia o vypracovaní vnútorných predpisov: 
3/2019 – smernica o podrobnostiach preverovania oznámení protispoločenských činností 
4/2019 – smernica upravujúca postup obce ako verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek 

13. Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

14. Návrh zásad hospodárenia a nakladania s fin. prostriedkami obce 

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. 

Ing. Tibor Szalonu a Jána Novotného. 
 

3.   Vzdanie sa mandátu poslanca OZ a nastúpenie náhradníka, zloženie sľubu 
  
 Poslanec Bc. Mário Tamáš doručil dňa 27.11.2019 osobne na obecný úrad oznámenie 
o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. Podľa zákona sa podľa najväčšieho počtu 
hlasov dosiahnutých vo voľbách stal ako prvý náhradník pán Mgr. Richard Kalinský, ktorému 
bolo aj oznámené že, nastupuje ako náhradník s platnosťou dňom oznámenia a to 29.11.2019 
a tak isto bol pozvaný na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, kde zložil zákonom 
stanovený sľub a ujal sa funkcie poslanca obecného zastupiteľstva. Poslanci zánik mandáta 
poslanca Bc. Mária Tamáša vzali na vedomie a konštatovali, že novo nastúpený poslanec – Mgr. 
Richard Kalinský zložil zákonom stanovený sľub. 
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4.   Schválenie programu rokovania 
 

 Návrh programu bol poslancom, hlavnému kontrolórovi a pozvaným zaslaný spolu 
s pozvánkou. Prítomní poslanci schválili program rokovania. 

5.   Schválenie návrhovej komisie 
 

Do návrhovej komisie navrhla starostka obce zvoliť p. poslanca Ing. Jozefa Cibríka – 
zástupcu starostky a MUDr. Vladimíra Drábika, ktorí boli obecným zastupiteľstvom do komisie 
zvolení. 

 
 
6.   Kontrola uznesení 
 

Kontrolu uznesení zo 6. zasadania OcZ uskutočneného dňa 29.10.2019, čísla 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 a 83 prečítal p. poslanec Ing. Jozef Cibrík – zástupca starostky 
a všetci poslanci ju vzali na vedomie.  
 
7.   Návrh VZN č. 6/2019 o miestnych daniach na území obce 

Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote (02.12.2019) 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 zverejnené na 
úradnej tabuli a webovej stránke obce.  
 
8.   Návrh VZN č. 7/2019 o dani z nehnuteľnosti na území obce 

Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote (02.12.2019) zverejnený na úradnej tabuli 
aj web stránke obce. Zo strany občanov neboli podané žiadne pripomienky. Poslanec Ing. Tibor 
Szalona sa pani starostky opýtal, aké zmeny zahŕňa nové VZN oproti starému. Starostka 
vysvetlila prítomným, že dane zo stavieb sa od budúceho roka nepatrne zvýšia. Starostka obce 
dala následne o tomto bode hlasovať a  poslanci sa na návrhu uzniesli. VZN bude zverejnené na 
úradnej tabuli a webovej stránke obce.  
 
9.   Návrh VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote (02.12.2019) zverejnený na úradnej tabuli 
aj web stránke obce. Zo strany občana (kontrolóra obce) bola v zákonnej lehote na obecný úrad 
podaná 1 pripomienka, ktorá sa týkala § 8 navrhovaného VZN, konkrétne v ods. 1 kde sa 
navrhuje poplatníkovi znížiť poplatok o 50 % za obdobie, kedy sa viac ako 90 dní v zdaňovacom 
období nezdržal, alebo nezdržiaval na území obce. Občan navrhoval znížiť poplatok o 75 %. 
Poslanci sú za zachovanie pôvodného predloženého návrhu – teda zníženie poplatku o 50 %. 
Starostka obce dala následne o tomto bode hlasovať a  poslanci sa na návrhu uzniesli. VZN bude 
zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce.  

  
10.    Dodatok č. 12 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu 

Dodatok sa týka stavebného úradu. Od nového roka sa menia platové podmienky 
zamestnancov vo verejnom sektore, takže sa zmení suma mesačného príspevku na stavebný 
úrad, a preto bolo potrebné vypracovať nový dodatok – č.12. Poslanci Dodatok č. 12 schválili. 
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11.  Návrh rozpočtu Obce Rudník na rok 2020 s výhľadom na rok 2021 a 2022, stanovisko HKO 

Návrh rozpočtu obce bol zverejnený na úradnej tabuli aj na webovom sídle obce 
v zákonom stanovenej lehote. Neboli doručené žiadne pripomienky k rozpočtu. Hlavný kontrolór 
obce prečítal stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na rok 2021 a 2022. 

Návrh rozpočtu je nastavený ako vyrovnaný. Je záväzný v hlavných kategóriách. 
V ostatných položkách a podpoložkách sa môže meniť rozpočtovými opatreniami v zmysle 
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Súčasťou rozpočtu je aj rozpočet na 
materskú školu a školskú jedáleň. Rozpočty na nasledujúce 2 roky nie sú záväzné, majú len 
orientačný charakter a ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.  

Záverom hlavný kontrolór skonštatoval, že Návrh rozpočtu obce Rudník na rok 2020 
a Výhľadový rozpočet na roky 2021 a 2022 je v súlade so všeobecnými záväznými právnymi 
predpismi, pričom odporúča OcZ Rozpočet obce Rudník na rok 2020 schváliť a výhľadový 
rozpočet vziať na vedomie. 

Finančná komisia navrhuje v príjmovej časti rozpočtu upraviť výnos dane (presne 
vyčíslený z Ministerstva financií, v čase tvorenia návrhu rozpočtu táto suma ešte nebola presne 
známa) a vo výdavkovej časti rozpočtu navrhuje zmeny v položkách cestovné, software, údržba 
softwéru, reprezentačné, údržba budovy, špeciálne služby, dohoda o vykonaní práce. V kapitole 
šport upraviť položku oprava a údržba ihriska a konkurzy a súťaže. V kapitole kultúra upraviť 
položku údržba budovy KD. V kapitole materská škola upraviť položku školské pomôcky, 
údržba budovy, všeobecné služby a dohoda o vykonaní práce. Finančná komisia navrhuje 
rozpočet schváliť s týmito úpravami a to ako vyrovnaný v celkovej čiastke 339.512,00 eur 

Rozpočet obce po úprave fin. komisie na rok 2020 poslanci schválili a výhľadový 
rozpočet na roky 2021 a 2022 vzali na vedomie. Na vedomie bolo vzaté aj odborné stanovisko 
HKO. 
 
 
12.   Informácia starostky obce o vypracovaní vnútorných predpisov: 

3/2019 – smernica o podrobnostiach preverovania oznámení protispoločenských činností 
4/2019 – smernica upravujúca postup obce ako verejného obstarávateľa pri zadávaní   
               zákaziek 
 
Sú vypracované tieto dve smernice a tvoria dokumenty patriace do vnútorných predpisov obce. 

Poslanci informáciu zobrali na vedomie. 

  
 
13.   Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

 Návrh zásad bol poslancom zaslaný na preštudovanie. Žiaden z poslancov nemal 
k zásadám pripomienku. Návrh zásad poslanci schválili. 
 
 
14.   Návrh zásad hospodárenia a nakladania s fin. prostriedkami obce 

 Návrh zásad bol poslancom tak isto zaslaný na preštudovanie. Predseda fin. komisie – 
Ing. Jozef Cibrík navrhol zmenu v čl. 15 na strane 12, bod 3 a to výdavky na dary upraviť 
z 3.000 eur na 500 eur. Poslanci návrh zásad aj s predloženou zmenou schválili. 
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15.   Interpelácie poslancov 

 Poslanec Ing. Tibor Szalona sa pýta starostky, že v akej komisii bude pracovať novo nastúpený 
poslanec. Starostka sa tomu bude venovať v bode Rôzne. Navrhuje poslanca Mgr. Kalinského do komisií 
v ktorých pôsobil ex poslanec Bc. Tamáš. 
 
16.  Rôzne 
 V bode Rôzne predniesla starostka obce informácie v nasledovných bodoch: 

Skončenie pracovného pomeru HKO 
Dňa 17.12.2019 doručil HKO p. Ladislav Tresa oznámenie o skončení pracovného 

pomeru na kratší pracovný úväzok – vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra ku dňu 15.01.2020. 
Obec je povinná po skončení funkcie HKO do 60 dní zabezpečiť uskutočnenie výberového 
konania na hlavného kontrolóra obce. 
 
 Zriadenie Rady školy 
 Ustanovila sa rada školy, ktorá pozostáva z jedného pedagogického člena, z jedného 
nepedagogického člena, z dvoch členov rodičov a jedeného člena za obec. Za predsedu rady 
školy bol zvolený pán Bc. Michal Hegeduš, DiS. 
 
 ČOV Rudník 

Pokračuje sa na stavbe čističky odpadových vôd v Rudníku.  
 
 Dotácia na rekonštrukciu kuchyne v materskej škole a voľnočasové aktivity 

Dotácia obci bola schválená, ďalší postup sa obec dozvie po doručení oznámenia z Úradu 
vlády. 
 
 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

Oprava miestnych komunikácií sa bude realizovať až po zime. 
 
Dotácie 
Obec opätovne požiadala o dotáciu na zateplenie budovy MŠ a OcÚ, dotáciu na Dom 

smútku a na ďalšiu etapu dostavby ČOV. 
 
 Baňa Ferdinand 
 Starostka obce oslovila odborne spôsobilú firmu, ktorá má potrebné vybavenie, aby 
vykonali kontrolu vodného zdroja Ferdinand a skontrolovali v akom je stave. Realizovať by sa to 
malo v mesiaci január 2020 (v druhej polovici). 
 
 Vymáhanie pohľadávok 
 Za nedoplatky za vodu už boli podané žaloby na súd a čo sa týka nedoplatkov za dane 
a komunálne odpady tak sa začalo s daňovým exekučným konaním. 

Poslanci informácie v bode Rôzne vzali na vedomie. 
17.  Diskusia  
 Pani starostka navrhla novo nastúpeného poslanca Mgr. Kalinského do komisie kultúry 
a športu a tak isto do komisie na ochranu verejného záujmu. Poslanci to schválili a prijali 
uznesenie. 

Starostka poďakovala pracovníkom obecného úradu, poslancom obecného zastupiteľstva, 
aktivačným pracovníkom a občanom ktorý počas celého roka boli nápomocný pri rôznych 
akciách usporadúvaných obcou, či už finančne alebo fyzicky. 
 Žiaden z občanov sa neprihlásil o slovo. 
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18.  Schválené uznesenia 

Na 7. verejnom  zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 18.12.2019 boli prijaté 
uznesenia čísla: 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 a 98, ktoré boli priebežne 
schvaľované za každým prerokovaným bodom programu.  

 
 
 

Uznesenie číslo 84/12/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

U r č u j e 
Za zapisovateľku zápisnice: Petra Bodnárová  
Za overovateľov zápisnice: Ing. Tibor Szalona, Ján Novotný 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 Ing. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M.Cibrik, Novotný 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Bc. Hegeduš, DiS 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................  
 
 
 
Uznesenie číslo 85/12/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 
 a) B e r i e   n a   v e d o m i e 
zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Bc. Mária Tamáša v zmysle § 25 ods. 2 písm. 
c) Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
 b) K o n š t a t u j e,  ž e 
novo nastúpený poslanec obecného zastupiteľstva Mgr. Richard Kalinský zložil zákonom 
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M.Cibrik, Novotný, Mgr. 
Kalinský 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Bc. Hegeduš, DiS 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................  
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Uznesenie číslo 86/12/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

a) S ch v a ľ u j e 
Program 7. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke ako 
návrh 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M.Cibrik, Novotný, Mgr. 
Kalinský 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Bc. Hegeduš, DiS 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................  
   
 
Uznesenie číslo 87/12/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

V o l í  
Návrhovú komisiu v zložení:  MUDr. Vladimír Drábik, Ing. Jozef Cibrík 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M.Cibrik, Novotný, Mgr. 
Kalinský 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Bc. Hegeduš, DiS 
 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................  
   

Uznesenie číslo 88/12/2019 
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 Ing. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M.Cibrik, Novotný, Mgr. 
Kalinský 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Bc. Hegeduš, DiS 
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Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................  
Uznesenie číslo 89/12/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) p r e r o k o v a l o 
návrh VZN č. 6/2019 o miestnych daniach na území obce 
 
b) u z n á š a    s a  
na VZN č. 6/2019 o miestnych daniach na území obce 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M.Cibrik, Novotný, Mgr. 
Kalinský 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Bc. Hegeduš, DiS 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................  
 
 
 
Uznesenie číslo 90/12/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) p r e r o k o v a l o 
návrh VZN č. 7/2019 o dani z nehnuteľnosti na území obce 
 
b) u z n á š a    s a  
na VZN č. 7/2019 o dani z nehnuteľnosti na území obce 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M.Cibrik, Novotný, Mgr. 
Kalinský 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Bc. Hegeduš, DiS 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................  
 
 
 
Uznesenie číslo 91/12/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

c) p r e r o k o v a l o 
návrh VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
d) u z n á š a    s a  
na VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 



 
Zápisnica - 7. zasadanie OcZ Rudník dňa 18.12.2019 strana č. 9 

 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M.Cibrik, Novotný, Mgr. 
Kalinský 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Bc. Hegeduš, DiS 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................  
 
 
 
Uznesenie číslo 92/12/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S ch v a ľ u j e  
Dodatok č. 12 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M.Cibrik, Novotný, Mgr. 
Kalinský 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Bc. Hegeduš, DiS 
 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................  
 
 
 
 
Uznesenie číslo 93/12/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) S c h v a ľ u j e  
Rozpočet Obce Rudník na rok 2020 bez programovej štruktúry so zmenami na návrh finančnej 
komisie vo výške:  
Príjmy:  339.512,00 Eur 
Výdavky:  339.512,00 Eur 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M.Cibrik, Novotný, Mgr. 
Kalinský 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Bc. Hegeduš, DiS 
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b)  B e r i e   n a  v e d o m i e  
Výhľadový Rozpočet Obce Rudník na roky 2021 a 2022 

c) B e r i e   n a  v e d o m i e  
Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu Obce Rudník na rok 2020 s výhľadom na rok 2021 a 2022 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M.Cibrik, Novotný, Mgr. 
Kalinský 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Bc. Hegeduš, DiS 
 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................  
 
 
Uznesenie číslo 94/12/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

B e r i e   n a   v e d o m i e  
Informáciu o vypracovaní vnútorných predpisov 3/2019 – smernica o podrobnostiach 
preverovania oznámení protispoločenských činností a 4/2019 – smernica upravujúca postup obce 
ako verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M.Cibrik, Novotný, Mgr. 
Kalinský 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Bc. Hegeduš, DiS 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................  
 
 
Uznesenie číslo 95/12/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S c h v a ľ u j e 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M.Cibrik, Novotný, Mgr. 
Kalinský 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  
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Neprítomní: 1 Bc. Hegeduš, DiS 

Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................  
Uznesenie číslo 96/12/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  
 S c h v a ľ u j e 
Zásady hospodárenia a nakladania s fin. prostriedkami obce so zmenami čl. 15, ods. 3, písm. b) - 
výdavky na nákup daru vo výške viac ako 500,00 eur 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M.Cibrik, Novotný, Mgr. 
Kalinský 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Bc. Hegeduš, DiS 

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

Uznesenie číslo 97/12/2019 
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 Ing. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M.Cibrik, Novotný, Mgr. 
Kalinský 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Bc. Hegeduš, DiS 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................  
 
Uznesenie číslo 98/12/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S c h v a ľ u j e  
Mgr. Richarda Kalinského za člena komisie Na ochranu verejného záujmu a člena komisie 
kultúry a športu 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M.Cibrik, Novotný, Mgr. 
Kalinský 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  
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Neprítomní: 1 Bc. Hegeduš, DiS 

 
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,  30.12.2019 
Napísala: Bodnárová Petra, v. r. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Tibor Szalona, v.r.  ............................................ 
 
Ján Novotný, v.r.   ............................................ 
 
 
 
 

  Ing. Oľga Kormošová, v.r. 
                  starostka obce 


