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Číslo spisu: 94/2020 
 
 

Z á p i s n i c a 
 
 
zo 14. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 20.08.2020 
v kultúrnom dome 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 – HKO Rudník, W-
Control s.r.o. v zastúpení Ing. Vladimír Jarabinský a občania obce podľa 
prezenčnej listiny 
 

Neprítomní: - 
 

 
Návrh programu: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Schválenie návrhovej komisie 

5. Správa HKO Rudník o kontrolnej činnosti za rok 2019 

6. Žiadosť o povolenie na využívanie ďalšieho priestoru pre kondičnú kulturistiku a stavebné úpravy 

7. Problematika verejného vodovodu v obci Rudník 

8. Interpelácie poslancov 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Schválené uznesenia - rekapitulácia 

12. Záver 

   

Schválený program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Schválenie návrhovej komisie 

5. Správa HKO Rudník o kontrolnej činnosti za rok 2019 

6. Žiadosť o povolenie na využívanie ďalšieho priestoru pre kondičnú kulturistiku a stavebné úpravy 

7. Problematika verejného vodovodu v obci Rudník 
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8. Návrh na doplnenie člena kultúrnej komisie obce Rudník 

9. Interpelácie poslancov 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Schválené uznesenia - rekapitulácia 

13. Záver 

 

1. Otvorenie zasadania 
 

 Starostka Ing. Oľga Kormošová otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva v kultúrnom 
dome v Rudníku a privítala všetkých prítomných. Konštatovala, že sú prítomní všetci poslanci 
a OcZ  je teda 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. Ing. Jozefa Cibríka. 
 
3.   Schválenie programu rokovania 

 
 Návrh programu bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou. Prítomní poslanci predložený 
návrh programu schválili s doplnením bodu č. 8 – Návrh na doplnenie člena kultúrnej komisie obce 

Rudník. Všetci poslanci (7) hlasovali „za“. 

4.   Schválenie návrhovej komisie 
 

Do návrhovej komisie navrhla starostka obce zvoliť poslanca Mariána Cibrika a  Bc. 
Michala Hegeduša, DiS, ktorí boli obecným zastupiteľstvom do komisie zvolení 7 poslancami. 
 
5.   Správa HKO Rudník o kontrolnej činnosti za rok 2019 
 
 HKO prečítal správu o kontrolnej činnosti HKO Rudník za rok 2019. Schválenými 
plánmi kontrolnej činnosti boli počas roka 2019 vykonané nasledovné plánované kontroly: 
- finančné kontroly a kontroly účtovníctva (kontrola finančnej hotovosti v pokladni, náhodne  
  vykonávané kontroly účtovníctva) 
- kontrola nakladania s fin. prostriedkami a majetkom obce za rok 2018 (kontrola bola podstatná  
  pre vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu za rok 2018) 
- kontrola právnej a správnej agendy, dodržiavania a uplatňovania VZN (kontrola plnenia  
  prijatých uznesení za rok 2018; kontrolou neboli zistené závažné nedostatky v plnení) 
- kontrola plnenia vlastných príjmov (kontrola vývoja stavu pohľadávok a záväzkov, kontrola  
  výberu daní a poplatkov) 
- kontrola plnenia aktuálne prijímaných uznesení (zistené nesprávne prijatie uznesenia č.  
  57/06/2019 o predaji obecného majetku, ktoré bolo dňa 26.08.2019 na zasadaní obecného  
  zastupiteľstva zrušené) 
- kontrola správnosti a včasnosti zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok na web stránku obce. 
 Hlavný kontrolór sa pravidelne zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Za 
obdobie roka 2019 vypracoval a predložil obecnému zastupiteľstvu: 
- správu o kontrolnej činnosti HKO za rok 2018, 
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- stanovisko HKO k návrhu rozpočtu obce na roky 2019 a 2020-2021, 
- plány kontrol hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2019, 
- stanovisko HKO k návrhu rozpočtu obce na roky 2020 a 2021-2022. 
 Všetci poslanci (7) zobrali správu HKO na vedomie. 
 
6.   Žiadosť o povolenie na využívanie ďalšieho priestoru pre kondičnú kulturistiku a stavebné  
      úpravy 

Dňa 12.08.2020 bola na obecný úrad doručená žiadosť pána Ing. Jozefa Martoša 
o povolenie na využívanie ďalšieho priestoru pre kondičnú kulturistiku a stavebné úpravy 
v priestoroch bývalého baru pri KD v Rudníku, kde sa venuje tomuto športu 25 ľudí. Posilňovňu 
žiadajú rozšíriť o ďalšie priestory – ďalšiu miestnosť z dôvodu nákupu ďalších strojov 
a nepostačujúcich priestorov. Stavebné úpravy by spočívali v zateplení stropu v druhej 
miestnosti, spevnenie a zateplenie steny medzi druhou a treťou miestnosťou. Tieto stavebné 
úpravy by vykonali na vlastné náklady. Z dôvodu energetickej efektívnosti a zabezpečenia 
budovy by bolo vhodné vymeniť 3 okná a dvere medzi 2. a 3. miestnosťou o čo žiadajú obec. 

Starostka obce navrhla aby zasadla stavebná a finančná komisia a upresnili sa aj nájomné 
vzťahy, rozsah úprav, poprípade navrhnúť rozpočtové opatrenie na výmenu okien a dverí keď 
k tomuto záveru členovia komisií dospejú.  

Poslanci žiadosť pána Ing. Jozefa Martoša vzali na vedomie. 
 
7.   Problematika verejného vodovodu v obci Rudník 

 Na zastupiteľstvo bol pozvaný aj prevádzkovateľ vodovodu W-Control, s.r.o pán Ing. 
Vladimír Jarabinský, ktorého starostka predstavila prítomným. Zmluvu s týmto 
prevádzkovateľom máme od roku 2004. Problémy s nedostatkom vody a zníženou výdatnosťou 
zdrojov má obec najmä na jar a na začiatku leta a v suchom období. Obec je preto nútená 
pristupovať k regulácií vody čo sa konzultuje s prevádzkovateľom a regulácia sa nahlasuje aj na 
príslušné úrady. Starostka oslovila poslancov, aby predložili návrhy na riešenie tejto situácie 
s nedostatkom vody. Dňa 05.08.2020 na pracovnej porade s poslancami starostka prejednávala 
problém s nedostatkom vody kde sa diskutovalo o osadení vodomerov a o vypracovaní 
projektovej dokumentácie na prepojenie vodného zdroja od obce Nováčany. 
 Predstavil sa aj pán Ing. Vladimír Jarabinský, ktorý prítomným prezentoval svoju činnosť 
ako prevádzkovateľ vodovodu v obci Rudník. Jeho činnosť zahŕňa odborný dohľad nad 
verejným vodovodom, nad vodným zdrojom, nad prívodnými a zásobnými potrubiami a celou 
vodovodnou sieťou. Zabezpečuje tiež činnosti, ktoré súvisia s legislatívou ako rôzne hlásenia, 
komunikácia s Ministerstvom životného prostredia, Úradom verejného zdravotníctva, 
Slovenským hydrometeorologickým ústavom a Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. 
Spomenul, že výdatnosti zdroja boli v minulosti vyššie ako sú dnes a za tých pár rokov sa 
zmenili aj štandardy ľudí (zavlažovanie trávnikov, bazény...), čo znamená, že spotreba vody sa 
zvyšuje. Uznal, že vodovodné potrubie v Rudníku je už zastarané, vyzdvihol možnosti uchádzať 
sa o peniaze z Euro fondov a to nie len na verejný vodovod, ale aj na kanalizáciu. Potvrdil, že do 
vtedy je nutné znížiť v obci spotrebu pitnej vody a to namontovaním vodomerov pre jednotlivé 
domácnosti a zabezpečením náhradného zdroja pitnej vody. 
 V tomto bode diskutovali s prevádzkovateľom verejného vodovodu aj poslanci, ktorí 
potvrdili, že spotreba vody na obyvateľa obce je skutočne vysoká, požiadali prevádzkovateľa, 
aby im zaslal štatistické hlásenia o spotrebe vody za minulé roky, požadujú vykonať tlakové 
skúšky na vodovode. 
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 Do diskusie za zapojili aj občania a diskutovalo sa o vzduchu vo vodovodnom potrubí, 
o kale na dolnom konci obce, o regulácií vody, poruchách na vodovodnom potrubí, zápachu 
vody, obsluhe verejného vodovodu. Občania žiadajú kontrolu celej trasy vodovodu. 
 Poslanci prijali uznesenie kde odporúčajú montáž a osadenie vodomerov pre jednotlivé 
domácnosti, ukladajú obecnému úradu zabezpečiť prípravy projektov na montáž vodomerov 
a zriadenie doplnkového zdroja vody, vykonať tlakové skúšky na verejnom vodovode 
a vypracovať VZN o montáži a používaní vodomerov. 5 poslanci hlasovali „za“ a 2 poslanci za 
„zdržal sa“. 
 
8.   Návrh na doplnenie člena kultúrnej komisie obce Rudník 
 
 Predsedovi komisie kultúry a športu poslancovi Mgr. Kalinskému bola mailom dňa 05.08.2020 
doručená žiadosť o zaradenie občana Bc. Mária Tamáša do kultúrnej komisie obce Rudník ako člena. 
Poslanci návrh p. Mgr. Kalinského o doplnenie člena komisie kultúrnej komisie a zaradenie p. Bc. Mária 
Tamáša do tejto komisie ako člena schválili hlasovaním 7 „za“. 

  
9.    Interpelácie poslancov 
 
 Poslanec Bc. Michal Hegeduš, DiS. sa opýtal pani starostky, či odovzdala svoje 
majetkové priznanie a či ho predložila komisii na ochranu verejného záujmu a prečo nie je 
zverejnené na web stránke obce. Starostka uviedla, že majetkové priznanie mala podať ona, 
zastupujúca riaditeľka MŠ, hlavný kontrolór a bývalý starosta obce. Majetkové priznanie podala 
starostka, zastupujúca riaditeľka MŠ a hlavný kontrolór obce v stanovenej lehote. K dnešnému 
dňu nezasadala Komisia na ochranu verejného záujmu, ktorej zasadnutie má zvolať predseda 
komisie. 
 Poslanec Bc. Michal Hegeduš, DiS. sa ešte opýtal starostky, či mu už bolo odpovedané 
na žiadosť o informáciu ohľadom výrubu stromov. Odpovede sa dožadoval na zasadnutí. 
Odpovedané mu bude písomne. 
 
10.  Rôzne 
 V bode Rôzne predniesla starostka obce informácie v nasledovných bodoch: 
 

Facebooková stránka obce Rudník 
Starostka upozornila na facebookový profil Obec Rudník (ktorý bol s erbom obce) a na 

profil Naša obec Rudník (s fotografiou kostola v Rudníku) a zdôraznila, že žiaden z týchto 
profilov nepatrí obci Rudník. 

 
Audit ú čtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky 
Bol vypracovaný audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 

2019. Nachádza sa na obecnom úrade k nahliadnutiu. 
 
 Povolenie banskej činnosti 
 Bolo vydané rozhodnutie pre banskú činnosť spoločnosti LB Minerals, a.s. Nachádza sa 
na obecnom úrade k nahliadnutiu. 
 
 Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií 

Bol vydaný strategický dokument plánu rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií 
košického samosprávneho kraja. Nachádza sa na obecnom úrade k nahliadnutiu. 
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Prelet vrtuľníkov nad obcou Rudník 
Už v roku 2019 nad obcou preletávali vrtuľníky s pristávaním na bývalom futbalovom 

ihrisku. Po sťažnosti občanov obce starostka podala podnet na Dopravný úrad SR kde po 
urgencii Ministerstvo dopravy a výstavby SR zaslalo odpoveď, že vrtuľníky podľa výsledkov 
merania nič neporušujú a prelety sú v poriadku. Tohto roku sa situácia s preletmi opakuje. 
Z regionálneho združenia RUDOHORIE obci bola zaslaná informácia, že týmto problémom, je 
ochotná zaoberať sa advokátska kancelária a požaduje sa zákaz preletu vrtuľníkov po 22.00 
hodine. K dispozícii je „splnomocnenie“ kde občania, ktorí sú proti takýmto preletom, môžu 
vyjadriť podporu svojim podpisom na obecnom úrade cca do 2 týždňov, t.j. do 04.09.2020. 
Následne splnomocnenie bude doručené advokátskej kancelárii. 

 
Zníženie rýchlosti v obci Rudník 
Dopravný inšpektorát navrhol osadiť dopravné značky „nebezpečenstvo“ a dodatková 

tabuľka a „výjazd vozidiel“. Značky sa osadia na križovatke oproti výjazdu na hlavnú cestu od 
obecného úradu a nižšie od domu so SČ 35. Častejšie sa bude merať aj rýchlosť vozidiel. 

 
Zber kuchynského odpadu a bioodpadu 
Obec bude musieť pristúpiť k takémuto zberu od 01.01.2021 v zmysle zák. o odpadoch. 

O tejto problematike bude s poslancami diskutovať na pracovných stretnutiach.  
 
Poslanec Ing. Tibor Szalona sa v tomto bode dotazoval na obhliadku ČOV, ktorú 

požadoval listom. Starostka mu vysvetlila, že stavbyvedúci je po operácií, ale o týždeň sa s ním 
skontaktuje. 

Dotazoval sa aj na rekonštrukciu prebiehajúcu v MŠ. Starostka prítomných informovala, 
že práce prebiehajú, vymenili sa komplet všetky okná, pracuje sa v kuchyni – obklady, dlažby 
a ešte budovu čaká zateplenie. 
 
 Poslanci informácie v bode Rôzne zobrali na vedomie. 
 
11.  Diskusia 
 
 Poslanci udelili slovo občanom. Diskutovali o práci poslancov, zdôraznila sa potreba 
spolupráce poslancov so starostkou, viac aktivity zo strany poslancov, diskutovalo sa aj 
o občanoch rómskej národnosti, ktorí sa chodia kúpať na tzv. kaolínku, o nedoplatkoch za odpad, 
dane a vodu, kultúrnom dome v Rudníku, facebookovej stránke. 
 
 
12.   Schválené uznesenia - rekapitulácia 

Na 14. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 14.04.2020 boli prijaté 
uznesenia čísla: 137, 138, 139, 140, 141, 142 a 143, ktoré boli priebežne schvaľované za každým 
prerokovaným bodom programu.  

 
Uznesenie číslo 137/08/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

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

Za overovateľov zápisnice:    MUDr. Vladimír Drábik, Ing. Jozef Cibrík 
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b) S ch v a ľ u j e 
 
Program 14. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke ako 
návrh s doplnením bodu č. 8 – Návrh na doplnenie člena kultúrnej komisie obce Rudník 

 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: -  

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

Uznesenie číslo 138/08/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

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

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: -  
 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
Uznesenie číslo 139/08/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

B e r i e     n a    v e d o m i e  
Správu HKO Rudník o kontrolnej činnosti za rok 2019 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: -  

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
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Uznesenie číslo 140/08/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  
B e r i e   n a  v e do m i e  
Žiadosť o povolenie na využívanie ďalšieho priestoru pre kondičnú kulturistiku a stavebné 
úpravy 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: -  

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
Uznesenie číslo 141/08/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a/     o d p o r ú č a 
montáž a osadenie vodomerov pre jednotlivé domácnosti 
 b/     u k l a d á   o b e c n é m u   ú r a d u 
- vypracovať VZN o montáži a používaní vodomerov 
- vykonať tlakové skúšky na vodovodnom potrubí 
- zabezpečenie prípravy projektov na montáž vodomerov a doplnkového zdroja vody  
  z Nováčan  + finančné zabezpečenie 
 
 Počet Mená poslancov 

Za: 5 MUDr. Drábik, Ing. Cibrík, Mgr. Kalinský, Ing. Szalona, Novotný 

Proti: -  

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

Nehlasoval: -  

Neprítomní: -  

 
Rudník, dátum podpisu ..nepodpísané.....  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
Uznesenie číslo 142/08/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  
S c h v a ľ u j e  
Návrh na doplnenie člena kultúrnej komisie obce Rudník p. Mária Tamáša a návrh poslanca – 
predsedu komisie p. Mgr. Kalinského 
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 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: -  

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

Uznesenie číslo 143/08/2020 
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 MUDr. Drábik, Ing. Cibrík, M. Cibrik, Mgr. Kalinský, Ing. Szalona, 
Bc. Hegeduš, DiS, Novotný 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: -  

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

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

 
Rudník,  27.08.2020 
Napísala: Bodnárová Petra, v.r. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
MUDr. Vladimír Drábik       ............................................ 
 
Ing. Jozef Cibrik       ............................................ 
 
 
 
 

    Ing. Oľga Kormošová, v.r. 
                   starostka obce 


