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Číslo spisu: 17/2020 
 
 

Z á p i s n i c a 
 
 
z 9. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 20.02.2020 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, Bc. Michal 
Hegeduš, DiS – poslanci obecného zastupiteľstva 

 
Bodnárová Petra – referentka obce 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. Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce Rudník 

7. Schválenie termínov zasadaní OZ v Rudníku na rok 2020 

8. Návrh VZN č. 1/2020 o financovaní materskej školy a školského zariadenia zriadených obcou 

9. Žiadosť o dotáciu – Farský úrad Rudník 

10. Schválenie spolufinancovania investičného zámeru „Rekonštrukcia kuchyne MŠ a priestorov 
voľnočasovej aktivity“ 

11. Interpelácie poslancov 

12. Rôzne 

13. Diskusia  

14. Schválené uznesenia - rekapitulácia 

15. Záver 

   

Schválený program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Schválenie návrhovej komisie 
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5. Kontrola uznesení 

6. Návrh na zrušenie uznesenia č. 42/04/2019 zo dňa 25.04.2019 

7. Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce Rudník 

8. Schválenie termínov zasadaní OZ v Rudníku na rok 2020 

9. Návrh VZN č. 1/2020 o financovaní materskej školy a školského zariadenia zriadených obcou 

10. Žiadosť o dotáciu – Farský úrad Rudník 

11. Schválenie spolufinancovania investičného zámeru „Rekonštrukcia kuchyne MŠ a priestorov 
voľnočasovej aktivity“ 

12. Skládka nebezpečného odpadu Jasov 

13. Interpelácie poslancov 

14. Rôzne 

15. Diskusia  

16. Schválené uznesenia - rekapitulácia 

17. Záver 

 

1. Otvorenie zasadania 
 

 Z dôvodu, že na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišli viacerí občania Rudníka (43 
občanov podľa prezenčnej listiny) tak sa zasadanie premiestnilo do triedy v bývalej ZŠ 
v Rudníku, kde starostka Ing. Oľga Kormošová otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva a 
privítala všetkých prítomných. 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. Tibora Szalonu a MUDr. Vladimíra Drábika. 
 

 
3.   Schválenie programu rokovania 

 
 Návrh programu bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou. Prítomní poslanci predložený 
návrh programu neschválili. Program rokovania schválili s doplnením bodu č. 6 - Návrh na 
zrušenie uznesenia č. 42/04/2019 zo dňa 25.04.2019 a bodu č. 12 – Skládka nebezpečného odpadu 

Jasov. 4 poslanci hlasovali „za“, 2 poslanci „proti“ a 1 poslanec za „zdržal“. 

4.   Schválenie návrhovej komisie 
 

Do návrhovej komisie navrhla starostka obce zvoliť p. poslanca Ing. Jozefa Cibríka – 
zástupcu starostky a Jána Novotného, ktorí boli obecným zastupiteľstvom do komisie zvolení 5 
poslancami, 1 poslanec bol „proti“ a 1 sa „zdržal“. 
 
5.   Kontrola uznesení 
 

Kontrolu uznesení zo 7. zasadania OcZ uskutočneného dňa 18.12.2019, čísla 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 a 98 prečítal p. poslanec Ing. Jozef Cibrík – zástupca 
starostky a všetci poslanci ju vzali na vedomie.  
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6.   Návrh na zrušenie uznesenia č. 42/04/2019 zo dňa 25.04.2019 

Návrh na zrušenie uznesenia týkajúce sa poverenia starostky obce vykonávať zmeny 
rozpočtu obce v neobmedzenej výške v priebehu celého rozpočtového roka zrušili hlasovaním 
„za“ 4 poslanci, 2 poslanci boli „proti“ a 1 poslanec za „zdržal“. 
 
7.   Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce Rudník 

Návrh na vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra spolu s podmienkami a náležitosťami 
prihlášky bol poslancom doručený spolu s pozvánkou. Poslanec Ing. Szalona navrhol zvýšiť 
úväzok na 0,2 a navrhol zrušiť aj ďalšie predpoklady ako sú minimálne dva roky praxe vo 
verejnej alebo štátnej správe a prax v ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti a taktiež 
vypustiť z textu poslednú vetu, že vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo 
nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nesplnia požadované podmienky. Všetci 
poslanci návrh s týmito zmenami schválili. 
 
8.   Schválenie termínov zasadaní OZ v Rudníku na rok 2020 

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Rudník na rok 2020 podľa 
predloženého návrhu 14.04. (utorok), 18.06. (štvrtok), 20.08. (štvrtok), 15.10. (štvrtok) a 03.12. 
(štvrtok) zobrali všetci poslanci na vedomie. 

  
9.    Návrh VZN č. 1/2020 o financovaní materskej školy a školského zariadenia zriadených obcou 
 

Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote (06.02.2020) zverejnený na úradnej tabuli 
aj web stránke obce. Zo strany občanov neboli prijaté žiadne pripomienky. Starostka 
prezentovala prítomným, že v §9 má byť uvedená len prvá veta, pretože jedna dvanástina sa už 
zo strany obce neodvádza do zariadenia, keďže sú bez právnej subjektivity. Poslanci návrh VZN-
ka neobdržali v písomnej forme spolu s pozvánkou, aj keď tento návrh VZN-ka bol riadne 
zverejnený na úradnej tabuli a na web stránke obce. Starostka dala následne o tomto bode 
hlasovať a 1 poslanec hlasoval za a 6 poslanci sa zdržali. 

 
10.  Žiadosť o dotáciu – Farský úrad Rudník 

Farský úrad v Rudníku požiadal o dotáciu na kúpu úradnej tabule pre informačné účely 
farnosti a obce. Poslanci navrhujú doplnenie žiadosti z farského úradu o vyčíslenie sumy 
požadovanej dotácie. Všetci poslanci zobrali túto žiadosť na vedomie. 
 
 
11.   Schválenie spolufinancovania investičného zámeru „Rekonštrukcia kuchyne MŠ a priestorov  
        voľnočasovej aktivity“ 
 
 Na projekt „Rekonštrukcia kuchyne MŠ a priestorov voľnočasovej aktivity“ má obec schválených 
41.261,00 eur zo štátneho rozpočtu a spolufinancovanie tohto projektu predstavuje 8.000,00 eur. 
Rozpočtovaných je 7.400,00 eur. Finančná komisia na svojom zasadaní navrhne 600,00 eur na presun fin. 
prostriedkov medzi položkami rozpočtu na toto spolufinancovanie. Všetci poslanci túto informáciu vzali 
na vedomie. 
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12.   Skládka nebezpečného odpadu Jasov 
 
 Poslanec Ing. Szalona požiadal pani starostku o prečítanie stanoviska, ktoré vypracovala 
ku skládke nebezpečného odpadu v Jasove. Obec Jasov požiadala našu obec o predloženie 
stanoviska ku skládke. Stanovisko starostka poslancom a prítomným prečítala. Poslanci 
požiadali prijať uznesenie o nesúhlase s výstavbou skládky nebezpečného odpadu navrhovanej 
v rámci zámeru „Jasov - integrované zariadenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi“. 
Poslanec Ing. Szalona prečítal list petičného výboru v obci Rudník. Začala sa spisovať petícia 
proti skládke nebezpečného odpadu a preto ju požiadal zverejniť na informačných kanáloch obce 
Rudník. Všetci poslanci vyjadrili nesúhlas s výstavbou skládky prijatím uznesenia. 
 
 
13.   Interpelácie poslancov 

 Ing. Jozef Cibrík sa dotazoval na faktúru na ČOV, či už je aj zaplatená a či bude stavba aj 
kolaudovaná. Keďže stavba nie je úplne dokončená tak kolaudácia nemôže ešte prebehnúť. Ing. 
Szalona prezentoval, že spoluprácu s pani starostkou nevidí do budúcna ako reálnu (keby sa 
prihlásil ako kandidát na hlavného kontrolóra obce, čo neplánuje). 
 
14.  Rôzne 
 V bode Rôzne predniesla starostka obce informácie v nasledovných bodoch: 
 

Kontrola vodného zdroja Ferdinand 
Dňa 23.01.2020 vykonala odborná firma Rudné bane š.p. Banská Bystrica kontrolu 

vodného zdroja Ferdinand. Súčasne obec požiadala aj o zaslanie písomného odborného 
stanoviska. 

 
Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja 
Dňa 26.02.2020 bude prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu čo sa 

týka plánu udržateľnej mobility KSK – celková doprava v košickom kraji. 
 
 Kontrola pohrebiska v Rudníku 
 Prebehla kontrola pohrebiska v Rudníku ako aj dokladov týkajúcich sa pohrebiska. 
Vykonal ju Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach. Neboli zistené 
žiadne porušenia zákona ani nedostatky vo vedení evidencie pohrebiska. 
 
 Zmluva o dodávke potravín do školskej jedálne 

Obec nemá zmluvu o dodávke potravín do MŠ v Rudníku. Podľa platného zákona 
o verejnom obstarávaní bude musieť obec uvedený nedostatok uviesť do súladu so zákonom. 
 
 Ing. Jozef Cibrík – zástupca starostky, sa v tento deň konania zasadania obecného 
zastupiteľstva vzdal funkcie zástupcu starostky. 
 
15.  Diskusia  
 V diskusii občania diskutovali o voľbe hlavného kontrolóra, výstavbe domu smútku, 
riešil sa tradičný problém so zásobovaním pitnou vodou, výrub stromov. Keďže v najbližších 
dňoch bude prebiehať orez konárov vo väčšine domácnostiach, podal jeden z občanov návrh na 
spôsob riešenia zberu konárov a následnu ich likvidáciu. 
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16.  Schválené uznesenia 

Na 9. verejnom  zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 20.02.2020 boli prijaté 
uznesenia čísla: 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 a 109, ktoré boli priebežne 
schvaľované za každým prerokovaným bodom programu.  

 
Uznesenie číslo 99/02/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

a) U r č u j e 
Za zapisovateľku zápisnice: Petra Bodnárová 
Za overovateľov zápisnice:    Ing. Tibor Szalona, MUDr. Vladimír Drábik 

b) S ch v a ľ u j e 
Program 9. verejného zasadania obecného zastupiteľstva s doplnením bodu č. 6 – návrh 
na zrušenie uznesenia č. 42/04/2019 zo dňa 25.04.2019 a bodu č. 12 – skládka 
nebezpečného odpadu Jasov 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 Ing. Szalona, Ing. Cibrík, Bc. Hegeduš, DiS, M.Cibrik, Mgr. Kalinský 

Proti: 1 MUDr. Drábik 

Zdržal sa: 1 Novotný 

Nehlasoval: -  

Neprítomní: -  

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

    

Uznesenie číslo 100/02/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

V o l í  
Návrhovú komisiu v zložení: Ján Novotný, Ing. Jozef Cibrík  

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 Ing. Szalona, Ing. Cibrík, Bc. Hegeduš, DiS, M.Cibrik, Mgr. Kalinský 

Proti: 1 MUDr. Drábik 

Zdržal sa: 1 Novotný 

Nehlasoval: -  

Neprítomní: -  
 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
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Uznesenie číslo 101/02/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

B e r i e     n a    v e d o m i e  
Uskutočnenú kontrolu uznesení zo 7. verejného zasadania OcZ v Rudníku konaného dňa 
18.12.2019 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti:   

Zdržal sa:   

Nehlasoval:   

Neprítomní:   

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

Uznesenie číslo 102/02/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

Z r u š u j e 
Uznesenie č. 42/04/2019 zo dňa 25.04.2019 týkajúce sa poverenia 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 vykonávajúcich zmenách bude starostka obce informovať poslancov vždy na najbližšom 
obecnom zastupiteľstve. 

 Počet Mená poslancov 

Za: 4 Ing. Szalona, Ing. Cibrík, Bc. Hegeduš, DiS, M.Cibrik 

Proti: 2 MUDr. Drábik, Novotný 

Zdržal sa: 1 Mgr. Kalinský 

Nehlasoval: -  

Neprítomní: -  

Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
Uznesenie číslo 103/02/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) v y h l a s u j e  
voľbu Hlavného kontrolóra Obce Rudník, v súlade s § 18a zákona č. 269/1990 Zb.   
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorá sa uskutoční na zasadnutí  
Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 14.04.2020. 

 
b) u r č u j e  
v súlade s § 11 ods. 4, písm. j) zákona o obecnom zriadení pracovný úväzok hlavnému  
kontrolórovi Obce Rudník v rozsahu 0,2 úväzku (7,5 hod. týždenne) a deň nástupu do  
zamestnania 01.05.2020. 
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c) s c h v a ľ u j e  
náležitosti prihlášky kandidátov na funkciu Hlavného kontrolóra Obce Rudník podľa §  
18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
takto: 
Kvalifikačné predpoklady: 
 -  ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou 

 Náležitosti písomnej prihlášky: 
  -  titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu resp. adresu  

na doručenie, ktorá nie je zhodná s trvalým pobytom, kontaktné údaje: e-   
mail, telefón, účel podania písomnej prihlášky, 

  -  profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej  
   pozície, 
-  úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom  
   vzdelaní, 
-  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace alebo údaje potrebné na  
   vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č.  
   330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
   v znení neskorších predpisov, 
-  písomný súhlas uchádzača so zverejnením a spracovaním osobných údajov  
   podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na  
   účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí Obecného  
   zastupiteľstva obce Rudník. 

 Termín ukončenia doručenia prihlášok: 
  -  18.03.2020 do 12:00 hod. (vrátane prihlášok zasielaných poštou) 
 Miesto a spôsob doručenia prihlášok: 
  -  kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Rudník zašle alebo osobne  

doručí písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami na   
adresu Obec Rudník, Rudník 205, 044 23  Rudník v uzatvorenej obálke   
označenej „Vo ľba hlavného kontrolóra, NEOTVÁRAŤ“ 

 
 d) p o v e r u j e 
 starostku obce Rudník zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce 
Rudník spôsobom v mieste obvyklým – zverejnením na úradnej tabuli obce a na webovom sídle 
spolu s podmienkami pre uchádzačov na uvedenú funkciu v termíne podľa § 18a ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti:   

Zdržal sa:   

Nehlasoval:   

Neprítomní:   

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
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Uznesenie číslo 104/02/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

B e r i e  n a  v e d o m i e 
Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Rudník na rok 2020 podľa 

predloženého návrhu a to: 14.04. (utorok), 18.06. (štvrtok), 20.08. (štvrtok), 15.10. (štvrtok) 
a 03.12. (štvrtok). 

 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti:   

Zdržal sa:   

Nehlasoval:   

Neprítomní:   

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
Uznesenie číslo 105/02/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) p r e r o k o v a l o 
návrh VZN č. 1/2020 o financovaní materskej školy a školského zariadenia zriadených obcou 
 
b) u z n á š a    s a  
na VZN č. 1/2020 o financovaní materskej školy a školského zariadenia zriadených obcou 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 1 Ing. Szalona 

Proti:   

Zdržal sa: 6 Ing. Cibrík, Bc. Hegeduš, DiS, M.Cibrik, Mgr. Kalinský, MUDr. 
Drábik, Novotný 

Nehlasoval:   

Neprítomní:   

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
Uznesenie číslo 106/02/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

B e r i e   n a   v e d o m i e 
žiadosť o dotáciu Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Rudník 172 na kúpu úradnej tabule pre 

informačné účely farnosti a obce a požaduje vyčíslenie výšky dotácie. 
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 Počet Mená poslancov 

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

Proti:   

Zdržal sa:   

Nehlasoval:   

Neprítomní:   

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

Uznesenie číslo 107/02/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  
 B e r i e   n a   v e d o m i e   
Spolufinancovanie obce z vlastných prostriedkov vo výške 8.000,00 eur na investičný zámer 
„Rekonštrukcia kuchyne MŠ a priestorov voľnočasovej aktivity“. 
 
 Počet Mená poslancov 

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

Proti:   

Zdržal sa:   

Nehlasoval:   

Neprítomní:   
 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
Uznesenie číslo 108/02/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S c h v a ľ u j e  
Nesúhlas s výstavbou skládky nebezpečného odpadu navrhovanej v rámci zámeru „Jasov 

– Integrované zariadenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi“. 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti:   

Zdržal sa:   

Nehlasoval:   

Neprítomní:   

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
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Uznesenie číslo 109/02/2020 
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. Szalona, Ing. Cibrík, Bc. Hegeduš, DiS, M.Cibrik, Mgr. 
Kalinský, MUDr. Drábik, Novotný 

Proti:   

Zdržal sa:   

Nehlasoval:   

Neprítomní:   

 
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,  26.02.2020 
Napísala: Bodnárová Petra, v. r. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Tibor Szalona, v.r.   ............................................ 
 
MUDr. Vladimír Drábik, v.r.  ............................................ 
 
 
 
 

  Ing. Oľga Kormošová, v.r. 
                  starostka obce 


