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Číslo spisu: 112/2020 
 
 

Z á p i s n i c a 
 
 
z 15. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 15.10.2020 
v kultúrnom dome v Rudníku 
 
Prítomní:  Ing. Oľga Kormošová - starostka obce Rudník 

MUDr. Vladimír Drábik – zástupca starostky, Ing. Tibor Szalona, Marián 
Cibrík, Ján Novotný, Ján Tancár (novo nastúpený poslanec), Bc. Michal 
Hegeduš, DiS – poslanci obecného zastupiteľstva 

 
Bodnárová Petra – referentka obce, Ing. Jana Helfenová – ekonómka obce, 
Ladislav Tresa – HKO Rudník, JUDr. Monika Jurčová a občania obce 
podľa prezenčnej listiny 
 

Neprítomní: Mgr. Ing. Jozef Cibrík - ospravedlnený 
 

 
Návrh programu: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Schválenie návrhovej komisie 

5. Návrh VZN 2/2020 o pravidlách používania niektorých pyrotechnických výrobkov na území obce 
z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku 

6. Návrh VZN 3/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané, alebo obmedzené z dôvodu 
zabezpečenia verejného poriadku v obci 

7. Návrh VZN 4/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 

8. Návrh VZN 5/2020 o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov 
a vstup so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva obce psími výkalmi 

9. Návrh VZN 6/2020 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa 

10. Návrh VZN 7/2020 o pravidlách predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území 
obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku 

11. Návrh VZN 8/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

12. Návrh VZN 9/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území 
obce 

13. Návrh VZN 10/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci 

14. Rozpočtové opatrenie 4/2020 

15. Prenájom obecného majetku Občianskemu združeniu mládeže a sympatizantov obce Rudník 

16. Žiadosť o návratnú fin. výpomoc (bezúročnú) z Ministerstva financií SR – výpadok podielových 
daní 

17. Interpelácie poslancov 
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18. Rôzne 

19. Diskusia 

20. Schválené uznesenia - rekapitulácia 

21. Záver 

   

Schválený program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Vzdanie sa mandátu poslanca OZ a nastúpenie náhradníka, zloženie sľubu 

5. Schválenie návrhovej komisie 

6. Návrh VZN 2/2020 o pravidlách používania niektorých pyrotechnických výrobkov na území obce 
z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku 

7. Návrh VZN 3/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané, alebo obmedzené z dôvodu 
zabezpečenia verejného poriadku v obci 

8. Návrh VZN 4/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 

9. Návrh VZN 5/2020 o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov 
a vstup so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva obce psími výkalmi 

10. Návrh VZN 6/2020 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa 

11. Návrh VZN 7/2020 o pravidlách predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území 
obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku 

12. Návrh VZN 8/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

13. Návrh VZN 9/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území 
obce 

14. Návrh VZN 10/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci 

15. Rozpočtové opatrenie 4/2020 

16. Prenájom obecného majetku Občianskemu združeniu mládeže a sympatizantov obce Rudník 

17. Žiadosť o návratnú fin. výpomoc (bezúročnú) z Ministerstva financií SR – výpadok podielových 
daní 

18. Interpelácie poslancov 

19. Rôzne 

20. Diskusia 

21. Schválené uznesenia - rekapitulácia 

22. Záver 

 

1. Otvorenie zasadania 
 

 Starostka Ing. Oľga Kormošová otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kultúrnom 
dome v Rudníku a privítala všetkých prítomných. Konštatovala, že je prítomná nadpolovičná 
väčšina všetkých  poslancov a OcZ  je teda uznášaniaschopné.  
 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
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Za zapisovateľku určila starostka obce p. Petru Bodnárovú a za overovateľov zápisnice p. 
MUDr. Vladimíra Drábika a p. Jána Novotného. 
 
3.   Schválenie programu rokovania 

 
 Návrh programu bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou. Prítomní poslanci predložený 
návrh programu schválili s doplnením bodu č. 4 – Vzdanie sa mandátu poslanca OZ a nastúpenie 
náhradníka, zloženie sľubu. Poslanci nesúhlasili s doplnením bodu – Žiadosť o zmenu územného 
plánu obce (na návrh poslanca Bc. Hegeduš DiS.) a bodom – Verejný vodovod-vodomery (na 
návrh starostky obce). 

4.   Vzdanie sa mandátu poslanca OZ a nastúpenie náhradníka, zloženie sľubu 
 

Poslanec Mgr. Richard Kalinský doručil dňa 13.10.2020 e-mailom na obecný úrad 
oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. Podľa zákona sa podľa 
najväčšieho počtu hlasov dosiahnutých vo voľbách stal náhradníkom pán Ján Tancár, ktorému 
bolo aj oznámené že, nastupuje ako náhradník s platnosťou dňom oznámenia a to 13.10.2020 
a tak isto bol pozvaný na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, kde zložil zákonom 
stanovený sľub a ujal sa funkcie poslanca obecného zastupiteľstva. Poslanci zánik mandáta 
poslanca Mgr. Richarda Kalinského vzali na vedomie a konštatovali, že novo nastúpený 
poslanec – Ján Tancár zložil zákonom stanovený sľub. 

 
5.   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 3 poslancami, 2 
poslanci hlasovali „proti“ a 1 poslanec „zdržal sa“. 
 
 
6.   Návrh VZN  2/2020 o pravidlách používania niektorých pyrotechnických výrobkov na  
      území obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku 

 
Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote (28.09.2020) zverejnený na úradnej tabuli 

aj na web stránke obce. Zo strany občanov neboli prijaté žiadne pripomienky. Poslanci návrh 
VZN-ka obdržali v písomnej forme spolu s pozvánkou. VZN č. 2/2020 bolo 4 poslancami 
schválené, 2 poslanci sa zdržali hlasovania. Schválené VZN bude zverejnené na úradnej tabuli aj 
na webovom sídle obce. 

 
 
7.   Návrh VZN 3/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané, alebo obmedzené  
      z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku v obci 
 

Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote (28.09.2020) zverejnený na úradnej tabuli 
aj na web stránke obce. Zo strany občanov neboli prijaté žiadne pripomienky. Poslanci návrh 
VZN-ka obdržali v písomnej forme spolu s pozvánkou. VZN č. 3/2020 bolo s pozmeňujúcimi 
návrhmi 4 poslancami schválené, 2 poslanci hlasovali proti. Schválené VZN bude zverejnené na 
úradnej tabuli aj na webovom sídle obce. 
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8.   Návrh VZN 4/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na  
      území obce 
 

Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote (28.09.2020) zverejnený na úradnej tabuli 
aj na web stránke obce. Zo strany občanov neboli prijaté žiadne pripomienky. Poslanci návrh 
VZN-ka obdržali v písomnej forme spolu s pozvánkou. VZN č. 4/2020 bolo 4 poslancami 
schválené, 2 poslanci sa zdržali hlasovania. VZN bude zverejnené na úradnej tabuli aj na 
webovom sídle obce. 

 
 

9.  Návrh VZN 5/2020 o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný  
     pohyb psov a vstup so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva obce psími  
     výkalmi 
 

Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote (28.09.2020) zverejnený na úradnej tabuli 
aj na web stránke obce. Zo strany občanov neboli prijaté žiadne pripomienky. Poslanci návrh 
VZN-ka obdržali v písomnej forme spolu s pozvánkou. VZN č. 5/2020 bolo s pozmeňujúcimi 
návrhmi 4 poslancami schválené, 1 poslanci hlasoval proti a 1 poslanec sa hlasovania zdržal. 
VZN bude zverejnené na úradnej tabuli aj na webovom sídle obce. 
 
10.   Návrh VZN 6/2020 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa 
 

Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote (28.09.2020) zverejnený na úradnej tabuli 
aj na web stránke obce. Zo strany občanov neboli prijaté žiadne pripomienky. Poslanci návrh 
VZN-ka obdržali v písomnej forme spolu s pozvánkou. VZN č. 6/2020 bolo 6 poslancami 
schválené. VZN bude zverejnené na úradnej tabuli aj na webovom sídle obce. 

 
 

11.   Návrh VZN 7/2020 o pravidlách predaja, podávania a požívania alkoholických  
        nápojov na území obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku 
 

Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote (28.09.2020) zverejnený na úradnej tabuli 
aj na web stránke obce. Zo strany občanov neboli prijaté žiadne pripomienky. Poslanci návrh 
VZN-ka obdržali v písomnej forme spolu s pozvánkou. VZN č. 7/2020 bolo s doplňujúcimi 
návrhmi 6 poslancami schválené. VZN bude zverejnené na úradnej tabuli aj na webovom sídle 
obce. 
 
12.   Návrh VZN 8/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 
 

Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote (28.09.2020) zverejnený na úradnej tabuli 
aj na web stránke obce. Zo strany občanov neboli prijaté žiadne pripomienky. Poslanci návrh 
VZN-ka obdržali v písomnej forme spolu s pozvánkou. VZN č. 8/2020 bolo s doplňujúcimi 
návrhmi 6 poslancami schválené. VZN bude zverejnené na úradnej tabuli aj na webovom sídle 
obce. 
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13.   Návrh VZN 9/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej   
        zelene na území obce 

 Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote (28.09.2020) zverejnený na úradnej tabuli 
aj na web stránke obce. Zo strany občanov neboli prijaté žiadne pripomienky. Poslanci návrh 
VZN-ka obdržali v písomnej forme spolu s pozvánkou. VZN č. 9/2020 bolo 6 poslancami 
schválené. VZN bude zverejnené na úradnej tabuli aj na webovom sídle obce. 

 
 

14.   Návrh VZN 10/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci 
 

Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote (28.09.2020) zverejnený na úradnej tabuli 
aj na web stránke obce. Zo strany občanov neboli prijaté žiadne pripomienky. Poslanci návrh 
VZN-ka obdržali v písomnej forme spolu s pozvánkou. VZN č. 10/2020 bolo 6 poslancami 
schválené. VZN bude zverejnené na úradnej tabuli aj na webovom sídle obce. 

 
15.   Rozpočtové opatrenie 4/2020 
 
 Poslanci ho prerokovali na pracovnej porade. Ide o presun finančných prostriedkov 
v rámci schváleného rozpočtu v sume 8.350,00. Rozpočtové opatrenie schválili 6 poslanci. 
 
16.   Prenájom obecného majetku Občianskemu združeniu mládeže a sympatizantov obce  
        Rudník 
 
 Do podateľne Obecného úradu v Rudníku bola predložená žiadosť o prenájom obecného 
majetku Občianskemu združeniu mládeže a sympatizantov obce Rudník slúžiaci na kondičnú 
kulturistiku v priestoroch bývalého baru na poschodí pri kultúrnom dome. Keďže objekt bude 
využívaný na športové účely, môže byť prenajatý formou hodnou osobitného zreteľa v zmysle 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Poslanci žiadosť o prenájom zobrali na 
vedomie a schválili zámer a formu predaja formou hodnou osobitného zreteľa. 
 
17.   Žiadosť o návratnú fin. výpomoc (bezúročnú) z Ministerstva financií SR – výpadok  
        podielových daní 
 
Ministerstvo financií SR umožnilo obciam podávať žiadosti o návratnú bezúročnú finančnú 
výpomoc, z dôvodu výpadku podielových daní, čo pre obec Rudník predstavuje 11.089, 00 eur. 
Hlavný kontrolór obce prečítal stanovisko k tejto žiadosti a odporúča žiadosť schváliť. Poslanci 
hlasovaním podanie žiadosti o návratnú fin. výpomoc schválili. 
 
18.    Interpelácie poslancov 
 
 Poslanec Bc. Michal Hegeduš, DiS. sa opýtal pani starostky, aké kroky boli podniknuté 
pri riešení situácie s pitnou vodou od minulého zasadania obecného zastupiteľstva. Starostka 
informovala, že boli oslovené viaceré firmy na vykonanie tlakových skúšok, bol urobený 
komplexný rozbor vody – kde je prekročená tvrdosť vody, vápnik, mangán a radón, robia sa 
merania výdatnosti vodných zdrojov. V obci je naďalej vysoká spotreba pitnej vody. Dňa 
16.10.2020 o 10:00 sa bude vykonávať meranie prietoku vody v štôlni Ferdinand. 
 Poslanec Bc. Michal Hegeduš, DiS. sa ešte opýtal starostky, či je možné zrealizovať 
s poslancami kontrolu stavby čističky odpadových vôd. Starostka osloví zhotoviteľa stavby. 
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19.  Rôzne 
 V bode Rôzne predniesla starostka obce informácie v nasledovných bodoch: 

Stolnotenisový oddiel Rudník 
Pán Šturm podal za oddiel žiadosť o poskytnutie priestorov kultúrneho domu na 

trénovanie a súťaže stolného tenisu v utorky a piatky. Podľa zásad hospodárenia s majetkom 
obce pôjde o krátkodobý prenájom o ktorom rozhoduje starosta obce. Požiadali aj o príspevok 
o cestovné, o ktoré budú žiadať budúci rok formou dotácie. 

 
Žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky – manželia Hegedüšoví 
Žiadajú predložiť žiadosť príslušnej komisii a poslancom obecného zastupiteľstva, avšak 

je to prenesený výkon štátnej správy a preto bude žiadosť postúpená na stavebný úrad. 
 
 Rekonštrukcia vodovodu 
 Starostka podala žiadosť o vodoprávne konanie, ktoré je vyhlásené verejnou vyhláškou. 
 
 Zateplovanie budovy OcÚ a MŠ so ŠJ 

Práce aj naďalej prebiehajú. 
 

Sčítanie domov, bytov a obyvateľov 
Momentálne prebieha sčítavanie domov a bytov. V obci má sčítanie na starosti p. 

Bodnárová a Ing. Helfenová. 
 
Osadenie tabule „Dovidenia/Vitajte v obci Rudník“ 
Poslanci tabulu navrhli osadiť pri štátnej ceste smer Jasov, resp. ešte pred cintorínom. Na 

osadenie tabule sa zrealizuje brigáda pod vedením Bc. Michala Hegeduša, DiS. 
 
 Poslanci informácie v bode Rôzne zobrali na vedomie. 
 
20.  Diskusia 
 
 Poslanci udelili slovo občanom. Diskutovalo sa o starom futbalovom ihrisku na dolnom 
konci obce na močidlách, obecných pozemkoch a výsadbe stromov. 
 
 
21.   Schválené uznesenia - rekapitulácia 

Na 15. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 15.10.2020 boli prijaté 
uznesenia čísla: 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 a 
160, ktoré boli priebežne schvaľované za každým prerokovaným bodom programu.  
 
Uznesenie číslo 144/10/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

U r č u j e 
 
Za zapisovateľku zápisnice: Petra Bodnárová 
  
Za overovateľov zápisnice:  MUDr. Vladimír Drábik, Ján Novotný 
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 Počet Mená poslancov 

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

Proti:   

Zdržal sa:   

Nehlasoval:   

Neprítomní: 1 Ing. Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
Uznesenie číslo 145/10/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 
 a) B e r i e   n a   v e d o m i e 
zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Mgr. Richarda Kalinského v zmysle § 25 ods. 2 
písm. c) Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
 b) K o n š t a t u j e,  ž e 
novo nastúpený poslanec obecného zastupiteľstva Ján Tancár zložil zákonom predpísaný sľub 
poslanca obecného zastupiteľstva 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti:   

Zdržal sa:   

Nehlasoval:   

Neprítomní: 1 Ing. Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
 
 
Uznesenie číslo 146/10/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

a) S ch v a ľ u j e 
 
Program 15. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke ako 
návrh s doplnením bodu č. 4 – Vzdanie sa mandátu poslanca OZ a nastúpenie náhradníka, 
zloženie sľubu 
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 Počet Mená poslancov 

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

Proti:   

Zdržal sa:   

Nehlasoval:   

Neprítomní: 1 Ing. Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
    
Uznesenie číslo 147/10/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

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

 Počet Mená poslancov 

Za: 3 Novotný, MUDr. Drábik, Ing. Szalona 

Proti: 2 M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS 

Zdržal sa: 1 Tancár 

Nehlasoval:   

Neprítomní: 1 Ing. Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
Uznesenie číslo 148/10/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) p r e r o k o v a l o 
návrh VZN č. 2/2020 o pravidlách používania niektorých pyrotechnických výrobkov na 
území obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku 
 
b) u z n á š a    s a  
na VZN č. 2/2020 o pravidlách používania niektorých pyrotechnických výrobkov na území 
obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti:   

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

Nehlasoval:   

Neprítomní: 1 Ing. Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
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Uznesenie číslo 149/10/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) p r e r o k o v a l o 
návrh VZN č. 3/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané, alebo obmedzené 
z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku v obci s pozmeňujúcimi návrhmi 
 
b) u z n á š a    s a  
na VZN č. 3/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané, alebo obmedzené 
z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku v obci s pozmeňujúcimi návrhmi 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 2 M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS 

Zdržal sa:   

Nehlasoval:   

Neprítomní: 1 Ing. Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
Uznesenie číslo 150/10/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a)    p r e r o k o v a l o 
návrh VZN č. 4/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 
území obce 
b)   u z n á š a    s a  
na VZN č. 4/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 
obce 

 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti:   

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

Nehlasoval:   

Neprítomní: 1 Ing. Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
Uznesenie číslo 151/10/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) p r e r o k o v a l o 
návrh VZN č. 5/2020 o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný 
pohyb psov a vstup so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva obce psími výkalmi 
s pozmeňujúcimi návrhmi 
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b) u z n á š a    s a  
na VZN č. 5/2020 o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb 
psov a vstup so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva obce psími výkalmi 
s pozmeňujúcimi návrhmi 

 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 1 Bc. Hegeduš, DiS 

Zdržal sa: 1 M. Cibrik 

Nehlasoval:   

Neprítomní: 1 Ing. Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
Uznesenie číslo 152/10/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) p r e r o k o v a l o 
návrh VZN č. 6/2020 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa 
 
b) u z n á š a    s a  
na VZN č. 6/2020 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa 

 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti:   

Zdržal sa:   

Nehlasoval:   

Neprítomní: 1 Ing. Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
Uznesenie číslo 153/10/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) p r e r o k o v a l o 
návrh VZN č. 7/2020 o pravidlách predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na 
území obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku s doplňujúcimi návrhmi 
 
b) u z n á š a    s a  
na VZN č. 7/2020 o pravidlách predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na 
území obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku s doplňujúcimi návrhmi 
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 Počet Mená poslancov 

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

Proti:   

Zdržal sa:   

Nehlasoval:   

Neprítomní: 1 Ing. Cibrík 

  
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
Uznesenie číslo 154/10/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) p r e r o k o v a l o 
návrh VZN č. 8/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce s doplňujúcimi 
návrhmi 
 
b) u z n á š a    s a  
na VZN č. 8/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce s doplňujúcimi 
návrhmi 

 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti:   

Zdržal sa:   

Nehlasoval:   

Neprítomní: 1 Ing. Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
Uznesenie číslo 155/10/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) p r e r o k o v a l o 
návrh VZN č. 9/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na 
území obce 
 
b) u z n á š a    s a  
na VZN č. 9/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na 
území obce 
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 Počet Mená poslancov 

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

Proti:   

Zdržal sa:   

Nehlasoval:   

Neprítomní: 1 Ing. Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
Uznesenie číslo 156/10/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) p r e r o k o v a l o 
návrh VZN č. 10/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci 
 
b) u z n á š a    s a  
na VZN č. 10/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti:   

Zdržal sa:   

Nehlasoval:   

Neprítomní: 1 Ing. Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
Uznesenie číslo 157/10/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  
      S c h v a ľ u j e   
rozpočtové opatrenie č.: 4/2020 
rozpočtové opatrenie – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom 
sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky 
v sume 8 350 € 
 Počet Mená poslancov 

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

Proti:   

Zdržal sa:   

Nehlasoval:   

Neprítomní: 1 Ing. Cibrík 

Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
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Uznesenie číslo 158/10/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) B e r i e   n a  v e d o m i e  
Žiadosť Občianskeho združenia mládeže a sympatizantov obce Rudník o prenájom majetku obce 
na parcele č. 530 reg. C – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Rudník, druh stavby 19 – Budova 
pre šport a na rekreačné účely (priestory bývalého baru na poschodí) 
 

b) S c h v a ľ u j e (zámer a formu prenájmu) 
Zámer prenájmu nehnuteľností  zapísanej na LV č. 379 na parcele C KN č. 530 – zastavané 
plochy a nádvoria, druh stavby 19 – Budova pre šport a na rekreačné účely (priestory bývalého 
baru na poschodí) a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona 
o majetku obcí č. 138/1991 Zb. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v podmienkach obce možný, 
pretože priestor sa bude využívať na športové účely občianskym združením. 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti:   

Zdržal sa:   

Nehlasoval:   

Neprítomní: 1 Ing. Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
Uznesenie číslo 159/10/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  
 S c h v a ľ u j e 
podanie žiadosti o návratnú fin. výpomoc (bezúročnú) z Ministerstva financií SR – výpadok 
podielových daní maximálne 11.089, 00 eur 
 
 Počet Mená poslancov 

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

Proti:   

Zdržal sa:   

Nehlasoval:   

Neprítomní: 1 Ing. Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
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Uznesenie číslo 160/10/2020 
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 M.Cibrik, Novotný, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Bc. Hegeduš, 
DiS, Tancár 

Proti:   

Zdržal sa:   

Nehlasoval:   

Neprítomní: 1 Ing. Cibrík 

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

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

 
Rudník,  20.10.2020 
Napísala: Bodnárová Petra, v.r. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
MUDr. Vladimír Drábik       ............................................ 
 
Ján Novotný            ............................................ 
 
 
 
 

    Ing. Oľga Kormošová, v.r. 
                   starostka obce 


