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Číslo spisu: 67/2020 
 
 

Z á p i s n i c a 
 
 
z 12. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 18.06.2020 v zasadačke 
Obecného úradu v Rudníku 
 
Prítomní:  Ing. Oľga Kormošová - starostka obce Rudník 

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

 
Ladislav Tresa – hlavný kontrolór obce, Bodnárová Petra – referentka 
obce, Ing. Jana Helfenová – ekonóm obce, Viera Oravcová – ekonóm obce 
a občania obce Rudník podľa prezenčnej listiny 
 

Neprítomní: Mgr. Richard Kalinský 
 

 
Návrh programu: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Schválenie návrhovej komisie 

5. Kontrola uznesení 

6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HKO na rok 2020 

7. Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce Rudník za rok 2019 

8. Schválenie záverečného účtu obce Rudník za rok 2019 

9. Rozpočtové opatrenie 2/2020 

10. Interpelácie poslancov 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Schválené uznesenia - rekapitulácia 

14. Záver 

   

Schválený program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Schválenie návrhovej komisie 

5. Kontrola uznesení 
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6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HKO na rok 2020 

7. Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce Rudník za rok 2019 

8. Schválenie záverečného účtu obce Rudník za rok 2019 

9. Rozpočtové opatrenie 2/2020 

10. Interpelácie poslancov 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Schválené uznesenia - rekapitulácia 

14. Záver 

 

1. Otvorenie zasadania 
 

 Z dôvodu, že na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišli viacerí občania Rudníka, tak sa 
zasadanie premiestnilo do triedy v bývalej ZŠ v Rudníku. Starostka Ing. Oľga Kormošová 
otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítala všetkých prítomných. Konštatovala, že je 
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a OcZ  je uznášaniaschopné. Z priebehu 
zasadnutia bol vyhotovený audiovizuálny záznam, ktorý vyhotovil občan obce Rudník. Na 
začiatku rokovania starostka obce upozornila majiteľa zariadenia na dodržiavanie ustanovenia 
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (GDPR). 
 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 
Za zapisovateľku určila starostka obce p. Petru Bodnárovú a za overovateľov zápisnice p. 

Jána Novotného a Ing. Jozefa Cibríka. 
 

 
3.   Schválenie programu rokovania 

 
 Návrh programu bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou. Prítomní poslanci predložený 
návrh schválili hlasovaním 6 poslancov „za“. 

4.   Schválenie návrhovej komisie 
 

Do návrhovej komisie navrhla starostka obce zvoliť poslanca Bc. Michala Hegeduša, 
DiS. a poslanca Mariána Cibríka, ktorí boli obecným zastupiteľstvom do komisie zvolení 6 
poslancami „za“. 
 
5.   Kontrola uznesení 
 

Kontrolu uznesení z 11. zasadania OcZ uskutočneného dňa 26.05.2020, čísla 121-
124/05/2020 prečítala starostka a zároveň skonštatovala, že uznesenie 121-123/05/2020 je 
splnené (teda vykonané) a uznesenie 124/05/2020 nepodpísala z dôvodu, že je nezákonné. 
 
6.   Schválenie plánu kontrolnej činnosti HKO na rok 2020 
 

Hlavný kontrolór obce predložil prítomným poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti 
HKO na rok 2020. Návrh bol obcou zverejnený v zákonnej lehote a hlavný kontrolór v ňom 
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informoval prítomných o predmete vykonávania jeho kontrolnej činnosti, teda čo má právomoc 
kontrolovať, ako aj o konkrétne naplánovaných kontrolách na budúce mesiace a to konkrétne 
kontrola: 

-  plnenia Uznesení za rok 2019 a I. polrok 2020,  
-  správnosti účtovania finančných prostriedkov, bežných príjmov a výdajov na účtoch   
   obce,  
-  VZN, smerníc a vnútorných predpisov obce, 

            -  pokladne, 
 -  bankových operácií a účtovných dokladov 
 -  čerpania rozpočtu v priebehu roka 2020 

-  rôzne mimoriadne kontroly podľa požiadaviek Obecného zastupiteľstva v súlade so 
zákonným postupom. 

 Ďalej má za úlohu vypracovať stanovisko HKO k rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na 
roky 2022 a 2023 a vypracovanie návrhu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.  

Všetci prítomní poslanci návrh plánu schválili a HKO poverili výkonom kontrol podľa 
plánu kontrolnej činnosti.  
 
 
7.   Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce Rudník za rok 2019 

 
Pani starostka dala slovo HKO obce, aby predniesol svoju správu. 

HKO v správe konštatoval, že predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné 
náležitosti podľa § 16 ods. 5 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Záverečný účet 
obce bol zostavený na základe plnenia rozpočtu. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako 
vyrovnaný. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019, ktorý bol 
schválený obecným zastupiteľstvom 26.02.2019 Uznesením č. 13/02/2019. Rozpočet bol 
v priebehu roka zmenený 5- krát, tak ako je to uvedené v záverečnom účte obce Rudník za rok 
2019. Výsledkom hospodárenia Obce Rudník v roku 2019 je prebytok v sume +72.354,85 eur, 
ktorý navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu. Záverom HKO vo svojom stanovisku 
odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť ZÚ bez výhrad.  

 Všetci prítomní poslanci správu zobrali na vedomie. 

 
8.   Schválenie záverečného účtu obce Rudník za rok 2019 

Na obec neboli doručené pripomienky ani návrhy k návrhu záverečného účtu obce 
Rudník za rok 2019, ktorý bol riadne a v zákonnej lehote zverejnený na úradnej tabuli a web 
stránke obce. 

Pán poslanec Ing. Tibor Szalona sa prihlásil o slovo. Požaduje, aby poslanci za účasti 
dodávateľa a vedúceho stavby vykonali kontrolu na ČOV. Je za to, aby sa záverečný účet 
schválil bez výhrad. 

Všetci prítomný poslanci schválili záverečný účet obce Rudník za rok 2019 bez výhrad 
a schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 
72.354,85 eur. 

  
9.    Rozpočtové opatrenie 2/2020 
 

Týka sa dofinancovania dotácie z Environmentálneho fondu na zateplenie a výmenu 
okien budovy OcÚ a MŠ so ŠJ. Ing. Jozef Cibrík prečítal zápisnicu zo zasadnutia finančnej 
komisie konanej dňa 20.04.2020 o 18:00 v zasadačke OcÚ v Rudníku. Pán Ing. Cibrík si od pani 
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starostky vyžiadal aj vysúťažené rozpočty od víťaza verejného obstarávania. Cena za zateplovací 
materiál sa mu zdá vysoká a dáva na zváženie ostatným poslancom stretnutie s firmou ktorá bude 
projekt realizovať. Pani starostka vysvetlila prítomným, že tento projekt bol vysúťažený už 
v roku 2017 a teda ceny v tomto projekte sa meniť už nedajú. 

Poslanec Bc. Michal Hegeduš DiS je tiež za to aby sa stretol so zhotoviteľom. Poslanec 
Ing. Tibor Szalona a tak isto MUDr. Vladimír Drábik vyslovili súhlas s prijatím tohto uznesenia. 
4 poslanci schválili toto rozpočtové opatrenie hlasovaním „za“ a 2 poslanci hlasovali za „zdržal 
sa“. 

 
10.  Interpelácie poslancov 

V tomto bode poslanec Bc. Michal Hegeduš DiS. predniesol žiadosť pani Karin 
Čobádyovej, ktorá si v nej žiada vyplatiť prácu, ktorú vykonali spolu s p. Mgr. Benkovou a p. 
Valériou Szaboovou začiatkom roka 2019, vypracovala aj uzávierku, doúčtovala doklady 
september 2019 – december 2019. Starostka obce situáciu vysvetlila a uviedla, že zvolá 
stretnutie za účasti p. Gamráthovej a menovaných osôb. 
 
 
11.   Rôzne 
 
 HKO Ladislav Tresa podal informáciu, že uznesenie, ktorým ho na predchádzajúcom 
zastupiteľstve poverili poslanci prešetriť Rozsudok krajského súdu týkajúceho sa odstránenia oplotenia 
manželmi Kormošovými nebolo podpísané a tak doporučuje poslancom podať vo veci trestné oznámenie, 
keďže sa jedná o zahradený majetok obce. Zástupca starostky MUDr. Vladimír Drábik poznamenal, že 
trestné oznámenia by potom boli podávané na všetkých občanov Rudníka, ktorí majú zahradené tzv. 
predzáhradky. 

 V bode Rôzne predniesla starostka obce informácie v nasledovných bodoch: 
 

Brigáda na vodných zdrojoch sv. Anna a sv. Ján 
Dňa 06.06.2020 sa konala ohlásená brigáda v okolí vodných zdrojov sv. Anna a sv. Ján, 

ktorej sa zúčastnilo 37 chlapov; v brigádach sa plánuje pokračovať – je potrebné oplotiť vodné 
zdroje 

 
Replika obecnej studne 
Na mieste kde sa v minulosti nachádzala obecná studňa dala pani starostka vyrobiť 

repliku studne. Vyhotovenie studne bolo uhradené zo sponzorského príspevku pre obec. 
 
 Stretnutie MAS Rudohorie 
 Dňa 18.06.2020 malo MAS Rudohorie stretnutie a prejednávali požiadavku o úhradu na 
chod MAS Rudohorie v sume 1.000,00 eur, nakoľko neboli MAS poskytnuté fin. prostriedky zo 
štátu. Starostka za obec zatiaľ nezaujala žiadne stanovisko a spolu s ostatnými starostami žiadajú 
podrobnú finančnú analýzu chodu MAS Rudohorie. 
 
 HKO – správa z kontrolnej činnosti za rok 2019 

Starostka sa opýtala HKO – Ladislava Tresu, prečo nebola predložená správa z kontrolnej 
činnosti za rok 2019. Pán Ladislav Tresa už o tom rozprával s audítorkou, ktorá mu povedala, že 
jej stačí predložiť stanovisko k záverečnému účtu. 
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Prenájom priestorov v KD 
Bolo by potrebné doriešiť otázku ohľadom prenájmu priestorov v KD mládeži, ktorá tam 

chodí cvičiť. 
 
Financovanie miestneho referenda 
Starostka sa opýtala poslancov otázku, ako bude financované miestne referendum. 

Poslanec Bc. Michal Hegeduš DiS povedal, že z rozpočtu obce. Je potrebné urobiť rozpočtové 
opatrenie, keďže peniaze v rozpočte na referendum nie sú schválené. 
 
 Všetci prítomní poslanci informácie v bode Rôzne zobrali na vedomie. 
 
12.  Diskusia  
 V diskusii občania a poslanci diskutovali o brigáde na vodných zdrojoch, výrub 
a výsadba stromov, referendum, domu smútku, skládka komunálneho odpadu v Jasove, zrušenie 
úľavy pre občanov so zdravotným postihnutím na komunálny odpad a drobné stavebné 
odpady...občania si názory vymieňali aj medzi sebou. 
 
13.  Schválené uznesenia - rekapitulácia 

Na 12. verejnom  zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 18.06.2020 boli 
prijaté uznesenia čísla: 125, 126, 127, 128, 129, 130 a 131, ktoré boli priebežne schvaľované za 
každým prerokovaným bodom programu.  

 
 

Uznesenie číslo 125/06/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

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

Za overovateľov zápisnice:  Ján Novotný, Ing. Cibrík 
 

b) S ch v a ľ u j e 
 
Program 12. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke ako 
návrh 

 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Mgr. Kalinský 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
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Uznesenie číslo 126/06/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

V o l í  
Návrhovú komisiu v zložení:  Bc. Michal Hegeduš, DiS, Marián Cibrik 
 
 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Mgr. Kalinský 
 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 

 

Uznesenie číslo 127/06/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

B e r i e     n a    v e d o m i e  
Uskutočnenú kontrolu uznesení z 11. verejného zasadania OcZ v Rudníku konaného dňa 
26.05.2020 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Mgr. Kalinský 

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

 

 

Uznesenie číslo 128/06/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník v súlade s § 11 ods. 4 a 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 

a) S c h v a ľ u j e  
Plán kontrolnej činnosti HKO Rudník na rok 2020 
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 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Mgr. Kalinský 

 
b) P o v e r u j e    

Hlavného kontrolóra Obce Rudník výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Mgr. Kalinský 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
Uznesenie číslo 129/06/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a/     b e r i e     n a     v e d o m i e 
správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu Obce Rudník  za rok 2019 
 

b/    s c h v a ľ u j e  
Záverečný účet Obce Rudník za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad 
 

c/   s c h v a ľ u j e     
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške  
72.354,85 eur 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Mgr. Kalinský 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
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Uznesenie číslo 130/06/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  
      S c h v a ľ u j e   
rozpočtové opatrenie č.: 2/2020 
rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie finančných operácií 
v sume 18 500 € 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 4 Ing. Cibrík, Ing. Szalona, Novotný, MUDr. Drábik 

Proti: -  

Zdržal sa: 2 Bc. Hegeduš, DiS, M. Cibrik 

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Mgr. Kalinský 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
Uznesenie číslo 131/06/2020 
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: 6 Bc. Hegeduš, DiS, Ing. Cibrík, M. Cibrik, Ing. Szalona, Novotný, 
MUDr. Drábik 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Mgr. Kalinský 

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

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

 
Rudník,  26.06.2020 
Napísala: Bodnárová Petra 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ján Novotný, v.r.    ............................................ 
 
Ing. Jozef Cibrík , v.r.   ............................................ 

  Ing. Oľga Kormošová, v.r. 
                  starostka obce 


