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Číslo spisu: 34/2020 
 
 

Z á p i s n i c a 
 
 
z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 14.04.2020 v triede bývalej ZŠ v 
Rudníku 
 
Prítomní:  Ing. Oľga Kormošová - starostka obce Rudník 

Ing. Jozef Cibrík, MUDr. Vladimír Drábik, Ing. Tibor Szalona, Marián 
Cibrík, Ján Novotný, Mgr. Richard Kalinský, Bc. Michal Hegeduš, DiS – 
poslanci obecného zastupiteľstva 

 
Bodnárová Petra – referentka obce, Ing. Jana Helfenová – ekonóm obce, 
Viera Oravcová – ekonóm obce, Mgr. MVDr. Anna Jenčová – kandidát na 
HKO Rudník, Ing. Milada Jurková – kandidát na HKO Rudník, JUDr. 
Svetlana Pavlíková – kandidát na HKO Rudník a Ladislav Tresa – 
kandidát na HKO Rudník 
 

Neprítomní: - 
 

 
Návrh programu: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Schválenie návrhovej komisie 

5. Voľba Hlavného kontrolóra obce Rudník 

6. Poverenie starostky obce na výkon funkcie zástupcu starostky obce v súlade s ustanovením § 13b 
ods. 1 zákona o obecnom zriadení 

7. Poverenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva 
v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení 

8. Voľba predsedu komisie kultúry a športu 

9. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 

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

11. Rôzne 

12. Schválené uznesenia - rekapitulácia 

13. Záver 

   

Schválený program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 



 
Zápisnica - 10. zasadanie OcZ Rudník dňa 14.04.2020 strana č. 2 

 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Schválenie návrhovej komisie 

5. Voľba Hlavného kontrolóra obce Rudník 

6. Poverenie starostky obce na výkon funkcie zástupcu starostky obce v súlade s ustanovením § 13b 
ods. 1 zákona o obecnom zriadení 

7. Poverenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva 
v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení 

8. Voľba predsedu komisie kultúry a športu 

9. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 

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

11. Interpelácie poslancov 

12. Voľba 3 poslancov na výkon overovania petičných hárkov vo veci odvolania starostky obce 

13. Rôzne 

14. Schválené uznesenia - rekapitulácia 

15. Záver 

 

1. Otvorenie zasadania 
 

 Starostka Ing. Oľga Kormošová otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva v triede 
bývalej ZŠ v Rudníku (kvôli prebiehajúcim opatreniam v dôsledku pandémie vírusu COVID-19) 
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. 

Mgr. Richarda Kalinského a p. Mariána Cibríka. 
 
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. 11 – Interpelácie 
poslancov a bodu č. 12 – Voľba 3 poslancov na výkon overovania petičných hárkov vo veci odvolania 

starostky obce. 5 poslanci hlasovali „za“, 2 poslanci za „zdržal sa“. 

4.   Schválenie návrhovej komisie 
 

Do návrhovej komisie navrhla starostka obce zvoliť poslanca Ing. Jozefa Cibríka a Jána 
Novotného, ktorí boli obecným zastupiteľstvom do komisie zvolení 6 poslancami, 1 poslanec sa 
„zdržal“. 
 
5.   Voľba Hlavného kontrolóra obce Rudník 
 
 Starostka obce oznámila prítomným, že na pracovnej porade dňa 02.04.2020 pri otváraní 
obálok a kontrole dokladov kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Rudník za účasti 6 
poslancov bolo zistené, že všetci 4 kandidáti splnili podmienky stanovené uznesením obecného 
zastupiteľstva. 
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Starostka vyzvala prítomných kandidátov, aby sa poslancom predstavili s krátkou 
prezentáciou, prípadne zodpovedali na otázky poslancov. 

Ako prvá sa predstavila Mgr. MVDr. Anna Jenčová, ktorá predstavila svoju doterajšiu 
prax v samospráve (poslankyňa, starostka, kontrolór obce). Poukázala aj na to, že študovala 
právo a pri svojej práci by kládla dôraz na transparentnosť a spoluprácu so zastupiteľstvom, aj 
mimo plánu svojej kontrolnej činnosti, či pracovného úväzku. 

Ako druhá sa predstavila Ing. Milada Jurková, ktorá pracovala v štátnej správe a teraz 
pracuje vo verejnej správe ako ekonóm obce a tak isto ako hlavná kontrolórka v dvoch obciach. 
Za hlavnú prioritu považuje spoluprácu s poslancami a tak isto aj so starostom a zamestnancami 
obce. Poukazovala na potrebu byť nápomocná napr. pri zostavovaní rozpočtu alebo usmerňovaní 
pri nakladaní s majetkom obce. 

Ako tretia sa predstavila JUDr. Svetlana Pavlíková, ktorá má vyštudované právo 
a pracovala ako právna personalistka, pracovala aj na Magistráte mesta Košice kde vykonávala 
daňové exekučné konania, pracovala aj ako exekučný koncipient a v súčasnosti vykonáva 
funkciu hlavného kontrolóra vo viacerých obciach. 

Ako štvrtý sa prezentoval Ladislav Tresa, ktorý v našej obci vykonával funkciu hlavného 
kontrolóra do 15.01.2020, kedy sa tejto funkcie vzdal. Vyzdvihol potrebu, aby sa hlavný 
kontrolór naplno venoval obci a nie, aby mal na starostí niekoľko obcí naraz. Chce úzko 
spolupracovať s poslancami obecného zastupiteľstva a mať v nich oporu. 

Starostka obce požiadala prítomných poslancov aby si zvolili trojčlennú volebnú komisiu. 
Za predsedu komisie bol navrhnutý MUDr. Vladimír Drábik, za členov Bc. Michal Hegeduš, 
DiS a Ing. Jozef Cibrík.  

Predseda komisie oboznámil poslancov so spôsobom hlasovania a rozdal im hlasovacie 
lístky. Vyplnené hlasovacie lístky po jednom vhadzovali do volebnej schránky. Po skončení 
hlasovania volebná komisia hlasy spočítala a spísala zápisnicu o voľbe hlavného kontrolóra. 
Rozhodlo sa už v I. kole a to nasledovne: 

- Mgr. MVDr. Anna Jenčová – 2 hlasy 
- Ing. Milada Jurková – žiaden hlas 
- JUDr. Svetlana Pavlíková – 1 hlas 
- Ladislav Tresa – 4 hlasy 

Za hlavného kontrolóra obce bol zvolený pán Ladislav Tresa. 
 
6.   Poverenie starostky obce na výkon funkcie zástupcu starostky obce v súlade  
      s ustanovením § 13b ods. 1 zákona o obecnom zriadení 

Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa poslanec Ing. Jozef Cibrík vzdal  
funkcie zástupcu starostky a tak pani starostka poverila vykonávaním tejto funkcie poslanca 
MUDr. Vladimíra Drábika. Starostka poslancovi odovzdala poverenie a poslanci túto 
skutočnosť zobrali na vedomie.  
 
7.   Poverenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia  
      zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení 

 Pani starostka navrhovala poveriť Ing. Jozefa Cibríka, ktorý túto pozíciu odmietol prijať 
a tak poverila Jána Novotného. Poslanci s poverením súhlasili. 
 
8.   Voľba predsedu komisie kultúry a športu 
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Poslanec Marián Cibrik sa vzdal tejto funkcie a pani starostka navrhla zvoliť za predsedu 
komisie kultúry a športu poslanca Mgr. Richarda Kalinského. Poslanci p. Mgr. Kalinského za 
predsedu tejto komisie zvolili. 

  
9.    Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 
 
 Poslanci obdržali toto rozpočtové opatrenie v písomnej forme. Ide o presun finančných 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kde sa nebude meniť celková výška príjmov 
a výdajov. Obec má schválenú dotáciu na projekt zateplenia a výmeny okien budovy OcÚ s MŠ, 
ktorý treba spolufinancovať 5 percentami takže je potrebné urobiť takéto rozpočtové opatrenie. 
Taktiež sa opravili miestne komunikácie a bude sa rekonštruovať kuchyňa v ŠJ pri MŠ 
v Rudníku, na ktorú obec taktiež získala dotáciu. Poslanci rozpočtové opatrenie schválili. 
 
10.  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 obdržali v písomnej forme spolu s pozvánkou. VZN č. 1/2020 bolo všetkými poslancami 
schválené a bude vyvesené na úradnej tabuli aj na webovom sídle obce. 

 
11.   Interpelácie poslancov 
 
 Poslanec Ing. Szalona poukázal na to, že na minulom obecnom zastupiteľstve bol 
overovateľom zápisnice a že táto sa zverejnila skôr, ako ju stihol podpísať. Do budúcna odmieta 
byť overovateľom zápisnice. Starostka poukázala na to, že zápisnice aj v minulosti neboli 
podpísané dokonca aj oboma overovateľmi. Aj takáto zápisnica sa však považuje za overenú 
a môže byť zverejnená. 
 
12.   Voľba 3 poslancov na výkon overovania petičných hárkov vo veci odvolania starostky  
        obce 
 
 Podľa VZN č. 1/2018 o organizácií miestneho referenda petičné hárky podané 
v podateľni obecného úradu (dňa 14.04.2020) overujú aspoň traja poslanci určení 
zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru. Starostka sa opýtala poslanca Bc. 
Michala Hegeduša, DiS (ako osoby určenej pre styk s orgánom verejnej moci pri tejto petícii) či 
majú vytvorený aj petičný výbor. Odpoveď znela, že nemajú. Za overovateľov petičných hárkov 
4 poslanci zvolili poslancov Ing. Jozefa Cibríka, Mariána Cibrika a Ing. Tibora Szalonu, 2 
poslanci boli „proti“ a 1 poslanec hlasoval „zdržal sa“. 
 
13.  Rôzne 
 V bode Rôzne predniesla starostka obce informácie v nasledovných bodoch: 
 

Zateplenie budovy OcÚ a MŠ a výmena okien 
Bola schválená dotácia z Environmentálneho fondu vo výške 93.677,00 eur tento projekt. 

Spoluúčasť obce je stanovená 5% čo činí 4.930,37 eur. 
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Žiadosť o dotáciu na úradnú tabuľu – Farský úrad 
Na predošlom zasadaní obecného zastupiteľstva dňa 20.2.2020 bola predložená žiadosť 

Rímsko-katolíckeho farského (RKF) úradu Rudník o poskytnutie dotácie na zakúpenie úradnej 
tabule. Poslanci navrhli doplnenie žiadosti Farského úradu o vyčíslenie sumy požadovanej 
dotácie. Starostka obce informovala, že podaná žiadosť je bezpredmetná (inf. RKF), nakoľko 
firma UNIX – Ing. Suranič, p. Červeňák a p. Novotný zabezpečí pre RKF úrad úradnú tabuľu 
sponzorsky. 
 
 Žiadosť p. Ing. Martoša 
 Pán Ing. Martoš vo svojej žiadosti zo dňa 03.04.2020 žiada v priestoroch bývalého baru 
(za kultúrnym domom) odstrániť barový pult a nainštalovať svietidlá do stropu. Postup prác 
a podmienky premeny na posilovňu v bývalom bare prejedná stavebná komisia. 
 
 Zriadenie linky pre seniorov pre zabezpečenie objednania si potravín 

Obec zverejní na webovom sídle linku - telefónne číslo (číslo OcÚ) na ktoré môžu seniori 
v rámci opatrení zabránenia šírenia vírusu COVID-19  zavolať a objednať si nákup potravín, 
ktoré im potom budú doručené domov. 

 
Hospodárenie s pitnou vodou 
V tomto bode starostka obce uviedla a apelovala na poslancov, že pitná voda je určená 

pre  potreby obyvateľov a nie na polievanie trávnikov, ciest a umývanie áut, ktoré vykonávajú 
naši spoluobčania. 
 
 Bc. Michal Hegeduš, DiS sa v tomto bode dotazoval, či bola nejaká požiadavka zo strany 
občanov na rúška. Nikto z občanov sa na obecný úrad neobrátil s touto potrebou. 
 Ing. Tibor Szalona v tomto bode informoval prítomných, že petičný výbor, ktorý bol 
vytvorený ku petícii skládka nebezpečného odpadu Jasov, poslal 104 petičných hárkov na 
Ministerstvo životného prostredia a prišla aj odpoveď o prijatí tejto petície. 
 Informoval sa aj ohľadom čističky odpadových vôd, či je stavba ukončená a či by sa na 
tejto stavbe nemohol urobiť nejaký audit. Pani starostka poslanca požiadala o písomnú žiadosť 
v tejto veci. 
 Pripomenul, že je potrebné zverejniť na stránke obce oznámenie, že Májový beh mieru sa 
tento rok kvôli opatreniam pre koronavírus konať nebude. Toto starostka na stránku obce uvedie. 
 
 Poslanci informácie v bode Rôzne zobrali na vedomie. 
 
14.   Schválené uznesenia - rekapitulácia 

Na 10. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 14.04.2020 boli prijaté 
uznesenia čísla: 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 a 120, ktoré boli priebežne 
schvaľované za každým prerokovaným bodom programu.  
Uznesenie číslo 110/04/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

a) U r č u j e 
Za zapisovateľku zápisnice: Petra Bodnárová 
Za overovateľov zápisnice:   Mgr. Richard Kalinský, Marián Cibrik 

b) S ch v a ľ u j e 
Program 10. verejného zasadania obecného zastupiteľstva s doplnením bodu č. 11 – 
interpelácia poslancov a bodu č. 12 – voľba 3 poslancov na výkon overovania petičných 
hárkov vo veci odvolania starostky obce 
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 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 2 MUDr. Drábik, Novotný 

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

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

Uznesenie číslo 111/04/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

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

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Ing. Szalona 

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
Uznesenie číslo 112/04/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

V o l í 
Trojčlennú komisiu pre vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce v zložení: 

1. Bc. Michal Hegeduš, DiS 
2. MUDr. Vladimír Drábik - predseda   
3. Ing. Jozef Cibrík  

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

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



 
Zápisnica - 10. zasadanie OcZ Rudník dňa 14.04.2020 strana č. 7 

 

Uznesenie číslo 113/04/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

k o n š t a t u j e 
že za hlavného kontrolóra obce Rudník v súlade s §18 ods. 1 a §18a ods. 5 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení bol zvolený Ladislav Tresa 
 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
 
Uznesenie číslo 114/04/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

B e r i e  n a  v e d o m i e 
poverenie starostky obce na výkon funkcie zástupcu starostky obce v súlade 

s ustanovením §13b ods. 1 zákona o obecnom zriadení – poverenie pre zástupcu starostky obce – 
MUDr. Vladimíra Drábika 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
 
 
Uznesenie číslo 115/04/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  
      P o v e r u j e  
poslanca Jána Novotného zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch 
podľa §12 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. 
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 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
Uznesenie číslo 116/04/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

V o l í 
za predsedu komisie kultúry a športu poslanca Mgr. Richarda Kalinského 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
Uznesenie číslo 117/04/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  
 S c h v a ľ u j e 
 Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Presun výdavkov je v celkovej 
sume 19 561,00 eur. 
 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
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Uznesenie číslo 118/04/2020 
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: 7 Mgr. Kalinský, Bc. Hegeduš, DiS, M. Cibrik, Ing. Cibrík, MUDr. 
Drábik, Novotný, Ing. Szalona 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
 
 
Uznesenie číslo 119/04/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  
 S c h v a ľ u j e 
Voľbu 3 poslancov na overenie podpisov petície na odvolanie starostky obce a to: Ing. Jozef 
Cibrík, Marián Cibrik a Ing. Tibor Szalona 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 2 MUDr. Drábik, Novotný 

Zdržal sa: 1 Mgr. Kalinský 

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
 
Uznesenie číslo 120/04/2020 
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 
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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.................... 
 
15.   Záver 

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

 
Rudník,  16.04.2020 
Napísala: Bodnárová Petra, v.r. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Mgr. Richard Kalinský, v.r.   ............................................ 
 
Marián Cibrik, v.r.    ............................................ 
 
 
 
 

    Ing. Oľga Kormošová, v.r. 
                      starostka obce 


