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Číslo spisu: 82/2020 
 
 

Z á p i s n i c a 
 
 
z 13. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 16.07.2020 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, Mgr. 
Richard Kalinský – poslanci obecného zastupiteľstva 

 
Ladislav Tresa – hlavný kontrolór obce, Ing. Jana Helfenová – ekonóm 
obce, Ing. Michaela Drábik – predseda referendovej komisie 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. Výsledky miestneho referenda za odvolanie starostky obce Rudník konaného dňa 11.07.2020 

6. Záver 
  

Schválený program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Schválenie návrhovej komisie 

5. Výsledky miestneho referenda za odvolanie starostky obce Rudník konaného dňa 11.07.2020 

6. Prijatie uznesenia o určení výšky odmien členov komisie miestneho referenda, predsedu 
a zapisovateľa v zmysle vyhlášky 308/2015 

7. Rozpočtové opatrenie 3/2020 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Záver 
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1. Otvorenie zasadania 
 

 Starostka Ing. Oľga Kormošová otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítala 
všetkých prítomných.  
 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 
Za zapisovateľku určila starostka obce p. Ing. Janu Helfenovú a za overovateľov 

zápisnice p. Jána Novotného a Mgr. Richarda Kalinského. 
 

 
3. Schválenie programu rokovania 

 
 Návrh programu bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou. Prítomní poslanci predložený 
návrh programu schválili. Program rokovania schválili s doplnením bodu č. 6 - Prijatie uznesenia 
o určení výšky odmien členov komisie miestneho referenda, predsedu a zapisovateľa v zmysle 
vyhlášky 308/2015, bodu č. 7 - Rozpočtové opatrenie 3/2020, bodu č. 8 – Rôzne, bodu č. 9 – 
Diskusia. 
 

4.   Schválenie návrhovej komisie 
 

Do návrhovej komisie navrhla starostka obce zvoliť poslanca Bc. Michala Hegeduša, 
DiS. a poslanca Ing. Jozefa Cibríka, ktorí boli obecným zastupiteľstvom do komisie zvolení 7 
poslancami „za“. 

 
 

5. Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda za odvolanie starostky obce Rudník 
konaného dňa 11.07.2020 
 

 Predsedníčka referendovej komisie Ing. Michaela Drábik predložila Zápisnicu z 
miestneho referenda  obecnému zastupiteľstvu a prečítala výsledky miestneho referenda:  
 
 Uznesením Obecného zastupiteľstva v Rudníku č. 123/05/2020 zo dňa 26.05.2020 bolo 
vyhlásené miestne referendum za odvolanie starostky obce Rudník, na základe petície 
oprávnených voličov podanej na obecnom úrade v Rudníku dňa 14.04.2020 a obyvateľom 
Rudníka bola predložená na rozhodutie nasledujúca otázka: „Ste za odvolanie starostky obce 
Rudník Ing. Oľgy Kormošovej? 1. ÁNO, 2. NIE“  
 
Deň konania referenda: 11.07.2020 
Celkový počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie: 519 
Celkový počet oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 166 
Celkový počet oprávnených voličov, ktorí na otázku odpovedali „ÁNO“ : 161 
Celkový počet oprávnených voličov, ktorí na otázku odpovedali „NIE“ : 3 
 
Miestne referendum je neplatné, nakoľko sa na ňom nezúčastnila aspoň polovica oprávnených 
voličov. 
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6. Prijatie uznesenia č. 134/07/2020 o určení výšky odmien členov komisie miestneho referenda, 
predsedu a zapisovateľa v zmysle vyhlášky 308/2015 

 
Prijatie uznesenia bolo potrebné z dôvodu, že pred konaním referenda nebola prijatá 

žiadna smernica o financovaní nárokov referendovej komisie a zákony uvedené vo VZN Obce 
Rudník o organizácii miestneho referenda číslo 1/2018 sú neplatné a nesprávne. Uznesenie č. 
134/07/2020 bolo obecným zastupiteľstvom prijaté hlasovaním „za“ 7 poslancami. 

 
7.  Rozpočtové opatrenie 3/2020 

 Rozpočtové opatrenie sa týka financovania odmien predsedu, zapisovateľa a členov 
referendovej komisie . Na základe prijatého uznesenia č. 134/07/2020 všetci prítomní poslanci 
schválili rozpočtové opatrenie uznesením 135/07/2020 hlasovaním „za“. 
 
8.   Rôzne 
 
 V bode Rôzne p. Szalona uviedol, že pri vodojeme v Bani Ferdinand vyteká voda, navrhuje 
obhliadku miesta a následne dohodnúť postup ako identifikovať poruchu, resp. ju odstrániť. Poslanci aj 
s p. starostkou sa dohodli na obhliadke hneď po skončení zastupiteľstva. Ďalej sa p. Szalona dotazoval na 
termín obhliadky Čističky odpadových vôd. Pani starostka uviedla, že termín dohodne a obhliadka sa 
zrealizuje. 
 V tomto bode  pani starostka konštatovala, že na stretnutie so zhotoviteľom zatepľovania budovy 
Obecného úradu a Materskej školy, ktoré inicializovali poslanci na predchádzajúcom zastupiteľstve sa  
okrem Mudr. Drábika  ďalší poslanci stretnutia nezúčastnili. 
 
 Pani starostka ďalej poprosila poslancov, aby každý z nich predložil technické návrhy a riešenia 
problematiky vodovodu a ako sa budú riešiť kapacitné možnosti vodných zdrojov. 

 Všetci prítomní poslanci informácie v bode Rôzne zobrali na vedomie. 
 
 
9.  Diskusia  
 
 V diskusii občania a poslanci diskutovali o vodovode a o výsledkoch referenda. Pani 
starostka navrhla urobiť dve hrubé čiary za doterajším obdobím a vyzdvihla potrebu spolupráce 
poslancov a starostu potrebnú pre napredovanie obce. 
 
 
 
Schválené uznesenia – rekapitulácia 
 

Na 13. verejnom  zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 16.07.2020 boli 
prijaté uznesenia čísla: 132, 133, 134, 135, 136, ktoré boli priebežne schvaľované za každým 
prerokovaným bodom programu.  
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Uznesenie číslo 132/07/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

a) U r č u j e 
 
Za zapisovateľku zápisnice:  Ing. Jana Helfenová 
Za overovateľov zápisnice:   Ján Novotný, Mgr. Richard Kalinský   
 

b) S ch v a ľ u j e 
 
Program 13. verejného zasadania obecného zastupiteľstva s doplnením  
bodu č. 6 – Prijatie uznesenia o určení výšky odmien členov komisie miestneho     
 referenda, predsedu a zapisovateľa v zmysle vyhlášky 308/2015, 
bodu č. 7 – Rozpočtové opatrenie 3/2020, 
bodu č. 8 – Rôzne, 
bodu č. 9 – Diskusia. 

 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 2 MUDr. Dábik, Novotný 

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: -  

 
Rudník, dátum podpisu ...............................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce ............................ 
 
    
Uznesenie číslo 133/07/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

V  o  l  í  
 

Návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Cibrík, Bc. Hegedus, DiS 
  
 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: -  
 
Rudník, dátum podpisu ...............................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce ............................ 
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Uznesenie číslo 134/07/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 
 P r i j í m a 
 
Uznesenie  o určení výšky odmien členov komisie miestneho referenda, predsedu a zapisovateľa 
v zmysle vyhlášky 308/2015. 
 
 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: -  

 
Rudník, dátum podpisu ...............................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce ............................ 
 
 
 
 
 
Uznesenie číslo 135/07/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 
 S c h v a ľ u j e 
 
rozpočtové opatrenie č.: 3/2020 
rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie finančných operácií 
v sume  500 € 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: -  

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

 
 
 



 
Zápisnica - 13. zasadanie OcZ Rudník dňa 16.07.2020 strana č. 6 

 

 
Uznesenie číslo 136/07/2020 
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. Cibrík, M. Cibrik, MUDr. Dábik, Bc. Hegeduš, DiS,  
Mgr. Kalinský, Novotný, Ing. Szalona,  

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: -  

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

 
 

 
11. Záver 

 
Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starostka obce ukončila zasadanie obecného 

zastupiteľstva a poďakovala sa prítomným za účasť.  
 
Rudník,  20.07.2020 
Napísala: Ing. Jana Helfenová 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ján Novotný, v.r.    ............................................ 
 
Mgr. Richard Kalinský, v.r.  ............................................ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Oľga Kormošová, v.r. 

                  starostka obce 


