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Číslo spisu: 48/2020 
 
 

Z á p i s n i c a 
 
 
z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 26.05.2020 v triede bývalej ZŠ v 
Rudníku 
 
Prítomní:  Ing. Oľga Kormošová - starostka obce Rudník 

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

 
Bodnárová Petra – referentka obce, Ladislav Tresa – hlavný kontrolór 
obce, občania podľa prezenčnej listiny 
 

Neprítomní: - 
 

 
Návrh programu: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu rokovania 
4. Schválenie návrhovej komisie 
5. Vyhlásenie miestneho referenda 
6. Schválené uznesenia - rekapitulácia 
7. Záver 

  

Schválený program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu rokovania 
4. Schválenie návrhovej komisie 
5. Vyhlásenie miestneho referenda 
6. Rôzne 
7. Schválené uznesenia - rekapitulácia 
8. 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) 



 
Zápisnica - 11. zasadanie OcZ Rudník dňa 26.05.2020 strana č. 2 

 

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. 

MUDr. Vladimíra Drábika a p. Mgr. Richarda Kalinského. 
 
3.   Schválenie programu rokovania 

 
 Návrh programu bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou. Prítomní poslanci predložený 
návrh programu schválili. Poslanec Ing. Tibor Szalona navrhol schváliť program s doplnením 
bodu č. 6 – Rôzne. 5 poslanci hlasovali „za“, 2 poslanci za „proti“. 

4.   Schválenie návrhovej komisie 
 

Do návrhovej komisie navrhla starostka obce zvoliť poslanca Ing. Jozefa Cibríka, 
Mariána Cibríka a Bc. Michala Hegeduša, DiS, ktorí neboli obecným zastupiteľstvom do 
komisie zvolení. Do návrhovej komisie boli zvolení Bc. Michal Hegeduš, DiS, Ing. Tibor 
Szalona a Ing. Jozef Cibrík hlasovaním 7 „za“. 
 
5.   Vyhlásenie miestneho referenda 
 
 Dňa 12.05.2020 bola na obecnom úrade podaná žiadosť o zvolanie mimoriadneho 
zastupiteľstva s bodom programu „Vyhlásenie miestneho referenda“ , na ktorej boli podpísaní 3 
poslanci a to Bc. Michal Hegeduš, DiS, Marián Cibrík a Ing. Jozef Cibrík. Dňa 13.05.2020 sa na 
túto žiadosť na obecnom úrade podpísal aj poslanec Ing. Tibor Szalona. Obecné zastupiteľstvo 
vyhlásilo na základe petície občanov referendum o odvolaní starostky obce Rudník na deň 
11.07.2020 – sobota, v čase od 7:00 – 22:00 s miestom konania referenda v Kultúrnom dome 
v Rudníku (referendová miestnosť). Určuje sa 1 volebný okrsok, lehota na vytvorenie 
referendovej komisie do 4. júna 2020 s plánovanou 1. schôdzou 10. júna 2020 o 17:00 na 
obecnom úrade v Rudníku a referendová otázka: „Ste za odvolanie starostky obce Rudník Ing. 
Oľgy Kormošovej?“ s odpoveďou ÁNO/NIE. 4 poslanci hlasovali „za“, 2 poslanci hlasovali 
„proti“ a 1 poslanec „zdržal sa“. 
 
6.   Rôzne 

 Ing. Tibor Szalona sa v tomto bode opýtal starostky, že o koľko budú nižšie podielové 
dane pre obec a podotkol, že keď sa zníži príjmová časť rozpočtu, tak sa bude musieť znížiť aj ta 
výdavková. 
 Ďalej navrhol dať za úlohu hlavnému kontrolórovi obce prešetriť Rozsudok Krajského 
súdu v Košiciach vo veci súdneho sporu manželov Kormošových a obcou o zahradení 79 m² 
obecného pozemku. Poslanci prijali uznesenie, kde poverili hlavného kontrolóra prešetrením 
tohto Rozsudku. 5 poslanci hlasovali „za“, 1 poslanec hlasoval „proti“ a 1 poslanec „zdržal sa“. 
 Ing. Jozef Cibrík sa opýtal, či je stavba čističky odpadových vôd ukončená. Pani starostka 
poslancov a prítomných oboznámila, že áno a dohodlo sa, že sa na ňu môžu kedykoľvek za 
priaznivého počasia ísť spolu s pani starostkou pozrieť. 
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 V tomto bode sa dotazovalo aj pár prítomných občanov, najmä ohľadom situácie 
s nedostatkom pitnej vody. Na otázky odpovedala starostka obce. Niektorí prítomní občania si 
vymieňali svoje názory medzi sebou. Starostka opätovne prosí všetkých občanov, aby s pitnou 
vodou zaobchádzali hospodárne. 
 

V bode Rôzne predniesla starostka obce informácie v nasledovných bodoch: 
 

Otvorenie prevádzky MŠ v Rudníku 
Dňa 01.06.2020 sa otvára prevádzka MŠ a ŠJ v Rudníku za stanovených podmienok 

Úradu verejného zdravotníctva a to s dennou prevádzkou 9 hodín a maximálnym počtom detí 
v škôlke – 15. 

 
Vodný zdroj sv. Anna 
Dňa 6. júna 2020 starostka v spolupráci s občianskym združením p. Ing. Martoša plánuje 

zorganizovať brigádu pri vodnom zdroji sv. Anna. 
 
 Vodný zdroj Ferdinand 
 Zástupcovia firmy ZEM-GEO a 2 poslanci OZ – Ján Novotný a Ing. Tibor Szalona boli 
na obhliadke vodného zdroja Ferdinand. Starostka obce pripravuje podklady na nové povolenia 
na odber podzemných vôd z oboch vodných zdrojov a pásiem ochrany. 
 
 Rekonštrukcia cesty Malá Ida - Jasov 
 Košický samosprávny kraj by mal s rekonštrukciou začať v lete tohto roka a v rámci 
rekonštrukcie je zahrnutá aj obnova autobusových zastávok v našej obci. 
 
7.   Schválené uznesenia - rekapitulácia 

Na 11. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 26.05.2020 boli prijaté 
uznesenia čísla: 121, 122, 123 a 124, ktoré boli priebežne schvaľované za každým prerokovaným 
bodom programu.  
Uznesenie číslo 121/05/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

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

b) S ch v a ľ u j e 
Program 11. verejného zasadania obecného zastupiteľstva s doplnením bodu č. 6 - Rôzne 

 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 2 Novotný, MUDr. Drábik 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
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Uznesenie číslo 122/05/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

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

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

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

Uznesenie číslo 123/05/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  
 na základe petície oprávnených voličov vo veci odvolania starostky obce Rudník 
založenej dňa 21.2.2020, podanej na obecnom úrade v Rudníku v podateľni OcÚ dňa 14.4.2020, 
overenej poslancami obecného zastupiteľstva dňa 29.4.2020 na obecnom úrade v Rudníku 
VYHLASUJE miestne referendum o odvolaní starostky obce Rudník s nasledovnými 
náležitosťami: 
Dátum a čas referenda sa určuje: 11. júla 2020 (sobota) v čase od 07:00-22:00 
Miesto konania referenda: Kultúrny dom obce Rudník (referendová miestnosť) 
Dátum prijatia uznesenia zastupiteľstva: 26.5.2020 
Určuje sa 1 (jeden) volebný okrsok pre celú obec Rudník. 
Určuje sa lehota na vytvorenie volebnej komisie: 4. júna 2020 s plánovanou prvou schôdzou 10. 
júna 2020 o 17:00 hod na obecnom úrade. 
Určuje sa referendová otázka: „Ste za odvolanie starostky obce Rudník Ing. Oľgy Kormošovej 
?“ s odpoveďou ÁNO/NIE 
 

 
 

Počet Mená poslancov 

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

Proti: 2 MUDr. Drábik, Novotný 

Zdržal sa: 1 Mgr. Kalinský 

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
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Uznesenie číslo 124/05/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

p o v e r u j e 
hlavného kontrolóra obce o prešetrenie Rozsudku vydaného Krajským súdom 

v Košiciach zo dňa 11.12.2019. Výsledky kontroly predloží na najbližšom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva. 

 
 Počet Mená poslancov 

Za: 5 Bc. Hegeduš, DiS, M. Cibrik, Ing. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. 
Szalona 

Proti: 1 Novotný 

Zdržal sa: 1 Mgr. Kalinský 

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

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

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

 
Rudník,  28.05.2020 
Napísala: Bodnárová Petra, v.r. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
MUDr. Vladimír Drábik, v.r.        ............................................ 
 
Mgr. Richard Kalinský, v.r.    ............................................ 
 
 
 
 

    Ing. Oľga Kormošová, v.r. 
                             starostka obce 


