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Číslo spisu: 125/2020 
 
 

Z á p i s n i c a 
 
 
zo 16. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 03.12.2020 
v kultúrnom dome v Rudníku 
 
Prítomní:  Ing. Oľga Kormošová - starostka obce Rudník 

MUDr. Vladimír Drábik – zástupca starostky, Ing. Tibor Szalona, Ján 
Novotný, Ján Tancár, Mgr. Ing. Jozef Cibrík – poslanci obecného 
zastupiteľstva 

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

Neprítomní: Bc. Michal Hegeduš, DiS – ospravedlnený 
 Marián Cibrik - ospravedlnený 

 
 
Návrh programu: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu rokovania 
4. Schválenie návrhovej komisie 
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021 
6. Správa z kontroly plnenia uznesení za rok 2019 a 1. polrok 2020 
7. Správa z kontroly správnosti účtovania fin. prostriedkov – kontrola bankových operácií 

a účtovných dokladov 
8. Návrh rozpočtu Obce Rudník na rok 2021 s výhľadom na rok 2022 a 2023, stanovisko 

HKO  
9. Prenájom obecného majetku Občianskemu združeniu mládeže a sympatizantov obce 

Rudník 
10. Návrh VZN 11/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce 
11. Dodatok č. 13 a č. 14  k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu 
12. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 
13. Rozpočtové opatrenie 5/2020 
14. Podanie žiadosti na Evnironmentálny fond – „Kanalizácia a vodovod obce Rudník“ 
15. Schválenie termínov zasadaní OZ v Rudníku na rok 2021 
16. Zaradenie novonastúpeného poslanca do komisií a voľba predsedu komisie kultúry a športu 
17. Interpelácie poslancov 
18. Rôzne 
19. Diskusia 
20. Schválené uznesenia - rekapitulácia 
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21. Záver 

   

Schválený program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu rokovania 
4. Schválenie návrhovej komisie 
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021 
6. Správa z kontroly plnenia uznesení za rok 2019 a 1. polrok 2020 
7. Správa z kontroly správnosti účtovania fin. prostriedkov – kontrola bankových operácií 

a účtovných dokladov 
8. Návrh rozpočtu Obce Rudník na rok 2021 s výhľadom na rok 2022 a 2023, stanovisko 

HKO  
9. Prenájom obecného majetku Občianskemu združeniu mládeže a sympatizantov obce 

Rudník 
10. Návrh VZN 11/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce 
11. Dodatok č. 13 a č. 14  k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu 
12. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 
13. Rozpočtové opatrenie 5/2020 
14. Podanie žiadosti na Evnironmentálny fond – „Kanalizácia a vodovod obce Rudník“ 
15. Schválenie termínov zasadaní OZ v Rudníku na rok 2021 
16. Zaradenie novonastúpeného poslanca do komisií a voľba predsedu komisie kultúry a športu 
17. Návrh na zvýšenie platu starostke obce 
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 

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

MUDr. Vladimíra Drábika a p. Jána Novotného. 
 
3.   Schválenie programu rokovania 
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 Návrh programu bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou. Prítomní poslanci predložený 
návrh programu schválili s doplnením bodu č. 17 – Návrh na zvýšenie platu starostke obce.  

 
4.   Schválenie návrhovej komisie 
 

Do návrhovej komisie navrhla starostka obce zvoliť poslanca Mgr. Ing. Jozefa Cibríka 
a Ing. Tibora Szalonu, ktorí boli obecným zastupiteľstvom do komisie zvolení všetkými 
prítomnými poslancami. 
 
 
5.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021 
 

Hlavný kontrolór obce predložil prítomným poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti 
HKO na prvý polrok 2021. Návrh bol obcou zverejnený v zákonnej lehote a hlavný kontrolór 
v ňom 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 II. polrok 2020,  
-  kontrola bežných príjmov (výber miestnych daní a poplatkov),  
-  kontrola účtovných dokladov zameraná na formálnu a vecnú správnosť dodržiavania  
   a uplatňovania v zmysle zák. č. 431/2002 o účtovníctve,       
-  rôzne mimoriadne kontroly podľa požiadaviek Obecného zastupiteľstva alebo starostky  
   obce 
 Ďalej má za úlohu vypracovať stanovisko HKO k návrhu Záverečného účtu obce za rok 

2020 a vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021.  
Všetci prítomní poslanci návrh plánu schválili a HKO poverili výkonom kontrol podľa 

plánu kontrolnej činnosti.  
 
 
6.   Správa z kontroly plnenia uznesení za rok 2019 a 1. polrok 2020 
 
 Hlavný kontrolór obce vykonával kontrolu uznesení v období v čase od septembra do 
novembra 2020.  V roku 2019 skontroloval plnenie uznesení od 10/02/2019 do 98/12/2019. 
Uznesenie 57/06/2019 o predaji majetku obce bolo v rozpore zo zákonom a uznesením 
62/08/2019 bolo toto uznesenie aj zrušené. 

V roku 2020 kontroloval plnenie uznesení od 99/02/2020 do 131/06/2020. K uzneseniu 
103/02/2020 (voľba hlavného kontrolóra) podal na prokuratúru podnet na prešetrenie zákonitosti 
voľby. Voľba hlavného kontrolóra by sa uskutočnila v zákonom stanovenom termíne, ak by bolo 
plánované zasadanie obecného zastupiteľstva uznášaniaschopné. 
 Poslanci správu z kontroly zobrali na vedomie.  

  
7.   Správa z kontroly správnosti účtovania fin. prostriedkov – kontrola bankových operácií  
      a účtovných dokladov 
 
 Hlavný kontrolór vykonával kontroly priebežne a to od júna 2020. Vykonal kontrolu 
pokladne, príjmových a výdavkových dokladov. Spočiatku zistil formálne nedostatky na 
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dokladoch, kde chýbali podpisy ekonómky a starostky obce. V súčasnosti k tomu už nedochádza. 
Neboli zistené závažnejšie nedostatky. 
 Poslanci správu z kontroly zobrali na vedomie. 
 
8.   Návrh rozpočtu Obce Rudník na rok 2021 s výhľadom na rok 2022 a 2023, stanovisko  
      HKO  
 

Návrh rozpočtu obce bol zverejnený na úradnej tabuli aj na webovom sídle obce 
v zákonom stanovenej lehote (18.11.2020). Zo strany občanov neboli doručené žiadne 
pripomienky k rozpočtu. Hlavný kontrolór obce prečítal stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 
2021 s výhľadom na rok 2022 a 2023. 

Návrh rozpočtu je nastavený ako vyrovnaný. Je záväzný v hlavných kategóriách. 
V ostatných položkách a podpoložkách sa môže meniť rozpočtovými opatreniami v zmysle 
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Súčasťou rozpočtu je aj rozpočet na 
materskú školu a školskú jedáleň. Rozpočty na nasledujúce 2 roky nie sú záväzné, majú len 
orientačný charakter a ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.  

Záverom hlavný kontrolór skonštatoval, že Návrh rozpočtu obce Rudník na rok 2021 
a Výhľadový rozpočet na roky 2022 a 2023 je v súlade so všeobecnými záväznými právnymi 
predpismi, pričom odporúča OcZ Rozpočet obce Rudník na rok 2021 schváliť a výhľadový 
rozpočet vziať na vedomie. 

Rozpočet obce vo výške príjmy v sume 301.569,00 € a výdavky v sume 301.569,00 € na 
rok 2021 poslanci schválili a výhľadový rozpočet na roky 2022 a 2023 vzali na vedomie. Na 
vedomie bolo vzaté aj stanovisko HKO. 
 

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

Na predchádzajúcom zasadaní sa schvaľoval zámer a forma prenájmu na športové účely 
(kulturistika) a problematika sa prejednávala aj na finančnej komisii, na ktorej sa poslanci zhodli, 
že priestory bývalého baru sa Občianskemu združeniu mládeže a sympatizantov obce Rudník 
bude mesačne prenajímať za sumu 20,00 eur + spotrebovaná elektrická energia.  

Prítomní poslanci prenájom schválili a poverili starostku obce vypracovaním a uzavretím 
nájomnej zmluvy. 
 
10.   Návrh VZN č.11/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce 
 

Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote (18.11.2020) 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 a zo strany poslancov neboli predložené 
pozmeňujúce návrhy. VZN č. 11/2020 bolo všetkými prítomnými poslancami schválené. 
VZN bude zverejnené na úradnej tabuli aj na webovom sídle obce. 

Od nového roka budú KUKA nádoby poplatníkov, ktorí za komunálny odpad platia 
označované štítkom a vyvážané len z domácností, ktoré majú poplatok za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad zaplatený! 
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11.   Dodatok č. 13 a č. 14  k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu 
 
 Dodatok sa týka stavebného úradu, kde každý druhý utorok pôsobí v Rudníku 
zamestnankyňa Spoločného obecného úradu – stavebný úrad. V dodatku sa jej opravuje výška 
mzdy, keďže bola preradená do vyššieho tarifného stupňa v dôsledku dosiahnutej praxe a mení 
sa aj sadzba, ktorú hradí obec Rudník súvisiac s počtom obyvateľov s trvalým pobytom v obci. 
 Všetci prítomní poslanci dodatky schválili. 
 
12.   Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 
 
 V súčasnosti ešte stále prebieha 1. etapa sčítania a to sčítanie domov a bytov, ktorú má 
naša obec splnenú na viac ako 75%. V období od 15.02.2021 do 31.03.2021 bude prebiehať 2. 
etapa a to sčítanie obyvateľov. Na výkon sčítania obec dostane dotáciu, z ktorej bude hradiť 
všetky výdavky. Pre výkon sčítania obyvateľov je potrebné určiť kontaktnú osobu, ktorá bude 
odmenená z poskytnutej dotácie na sčítanie obyvateľov. 
 Všetci prítomní poslanci schválili starostke obce vykonávanie kontaktnej osoby pri 
výkone sčítania obyvateľov. 
 
13.   Rozpočtové opatrenie 5/2020 
 
  Poslanci ho prerokovali na dvoch pracovných poradách. Ide o presun finančných 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v sume 2.500,00 eur a povolené prekročenie 
a viazanie príjmov a výdavkov v sume 8.400,00 eur. Rozpočtové opatrenie schválili všetci 
prítomní poslanci. 

 
 

14.   Podanie žiadosti na Evnironmentálny fond – „Kanalizácia a vodovod obce Rudník“ 
 
 Environmentálny fond vydal výzvy na predkladanie žiadostí. Žiadosti je možné 
predkladať do 15.12.2020 a to nie len poštou ale najprv aj elektronicky. Starostka obce chce 
požiadať o dotáciu na projekt „Kanalizácia a vodovod obce Rudník“. Všetci prítomní poslanci 
zobrali na vedomie zapojenie sa do výzvy a taktiež starostke schválili podať takúto žiadosť 
a súhlasia s financovaním všetkých potrebných výdavkov na skompletizovanie dokumentácie 
a podanie žiadosti. 
 
15.   Schválenie termínov zasadaní OZ v Rudníku na rok 2021 

 Starostka predložila poslancom návrh termínov na zasadania OZ v roku 2021 a to: 
18.02.2021 (štvrtok), 29.04.2021 (štvrtok), 24.06.2021 (štvrtok), 26.08.2021 (štvrtok), 
28.10.2021 (štvrtok) a 09.12.2021 (štvrtok) v zasadačke obecného úradu alebo v kultúrnom 
dome so začiatkom vždy o 18:00 hod.. Poslanci návrh termínov zobrali na vedomie. 
 
16.    Zaradenie novonastúpeného poslanca do komisií a voľba predsedu komisie kultúry  
         a športu 
 

Starostka obce navrhla zaradiť do komisie na ochranu verejného záujmu a do komisie 
kultúry a športu novo nastúpeného poslanca Jána Tancára a navrhla ho zvoliť za predsedu 
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komisie Kultúry a športu. Poslanci p. Jána Tancára do komisií zaradili a za predsedu komisie 
kultúry a športu zvolili. 
 
17.   Návrh na zvýšenie platu starostke obce 
 Zástupca starostky MUDr. Vladimír Drábik predniesol návrh na zvýšenie platu starostky 
o 20 % za jej vynaložené úsilie a snahu ktorú vynakladá už polovicu voleného obdobia (2 roky). 
Obec je čistá, nedoplatky sa darí vymáhať, verejné priestranstvá sa zveľaďujú, obec získava 
rôzne dotácie napr. na výmenu okien a zateplenie budovy OcÚ, MŠ a ŠJ, rekonštrukcia kuchyne 
MŠ, ďalšia etapa výstavby ČOV. Poslanci zobrali na vedomie návrh na zvýšenie platu starostke 
obce a schválili zvýšenie platu o 20 % s účinnosťou od 01.01.2021 hlasovaním 4 poslanci „za“ 
a 1 poslanec „zdržal sa“. 
 
18.    Interpelácie poslancov 
 Poslanec Ján Novotný sa pýtal, kde je osadená uvítacia tabula do obce „Vitajte v obci 
Rudník“ keďže sa spomínalo na minulom zasadaní obecného zastupiteľstva, že ju osadí 
konkrétne poslanec Bc. Michal Hegeduš, DiS. 
 
19.  Rôzne 
 V bode Rôzne predniesla starostka obce informácie v nasledovných bodoch: 
 

Vianočný stromček 
Každoročne sa na začiatku obce osadzuje vianočný stromček. Poslanec Ing. Tibor 

Szalona sa ponúkol, že príde pomôcť s osadením. 
 
Nádoby na sklo a plasty 
Starostka obce predniesla návrh od spoločnosti KOSIT, a.s. na zakúoenie plastových 

nádob na triedený zber separovaného odpadu konkrétne žlté na plasty a zelené na sklo. Cena 
jednej nádoby je 0,30 eur/mesiac a obec ju bude splácať 5 rokov. Financované budú z poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
 Vymáhanie pohľadávok 
 Pokračuje vymáhanie pohľadávok za dodávku pitnej vody, daň z nehnuteľností, daň za 
psa a tuhý komunálny odpad. 
 
 LB Minerals SK, s.r.o. 

Prebieha vodoprávne konanie ohľadom vypúšťania vôd z dobývacieho priestoru kaolín. 
 

Výrub stromov na cintoríne 
V utorok sa dodávateľsky uskutočnil výrub 3 ks stromov na cintoríne na žiadosť 2 rodín 

pozostalých. Drevná hmota bola umiestnená do kultúrneho domu pre potreby stolnotenisového 
oddielu. 

 
Mikuláš 
V nedeľu (6.12) sa v kostole v Rudníku uskutoční detská sv. omša s príchodom sv. 

Mikuláša. 
 
List Petičného výboru za zastavenie ťažby kaolínu a živca 
List bol doručený obci mailom dňa 03.12.2020 pánom Bc. Michalom Hegedušom, DiS. 

V liste požaduje od obecného úradu a od poslancov OZ písomne informácie a požaduje 
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zapracovať do územného plánu obce zrušenie ťažby kaolínu. Územný plán nerieši vykonávanie 
činnosti, ale vymedzenie územia na stavebné činnosti v obci. Obvodný banský úrad sa už 
zaoberal touto petíciou a petíciu považuje za vybavenú, čo bolo účastníkom konania aj písomne 
oznámené.  
 
 Poslanci informácie v bode Rôzne zobrali na vedomie. 
 
20.  Diskusia 
 
 Poslanci udelili slovo občanom. Diskutovalo sa o vodomeroch a hospodárení s pitnou 
vodou. 
 
 
21.   Schválené uznesenia - rekapitulácia 

Na 16. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 03.12.2020 boli prijaté 
uznesenia čísla: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 a 
177, ktoré boli priebežne schvaľované za každým prerokovaným bodom programu.  
 
 
 
Uznesenie číslo 161/12/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

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

Za overovateľov zápisnice:   MUDr. Vladimír Drábik, Ján Novotný 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Ing. Cibrík, Tancár, Novotný 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
 
 
Uznesenie číslo 162/12/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

a) S ch v a ľ u j e 
 
Program 16. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke ako 
návrh s doplnením bodu č. 17 – Návrh na zvýšenie platu starostke obce 
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 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 1 Ing. Szalona 

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS 
 

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

Uznesenie číslo 163/12/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

V o l í  
Návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Tibor Szalona a Ing. Cibrík 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Ing. Cibrík, Tancár, Novotný 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
 
 
Uznesenie číslo 164/12/2020 
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 1. polrok 2021 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Ing. Cibrík, Tancár, Novotný 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS 

 
b) P o v e r u j e    
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Hlavného kontrolóra Obce Rudník výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti 

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Ing. Cibrík, Tancár, Novotný 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
 
Uznesenie číslo 165/12/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  
 B e r i e   n a   v e d o m i e  
Správu z kontroly plnenia uznesení za rok 2019 a 1. polrok 2020 
 
 Počet Mená poslancov 

Za: 5 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Ing. Cibrík, Tancár, Novotný 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS 

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

Uznesenie číslo 166/12/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

B e r i e   n a   v e d o m i e  
Správu z kontroly správnosti účtovania fin. prostriedkov – kontrola bankových operácií 
a účtovných dokladov 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Ing. Cibrík, Tancár, Novotný 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS 
 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 



 
Zápisnica - 16. verejné zasadanie OcZ Rudník dňa 03.12.2020 strana č. 10 

 

 

 
 
Uznesenie číslo 167/12/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) S c h v a ľ u j e  
Rozpočet Obce Rudník na rok 2021 bez programovej štruktúry vo výške:  
Príjmy:  301.569,00 Eur 
Výdavky:  301.569,00 Eur 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Ing. Cibrík, Tancár, Novotný 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS 
 

b)  B e r i e   n a  v e d o m i e  
Výhľadový Rozpočet Obce Rudník na roky 2022 a 2023 

c) B e r i e   n a  v e d o m i e  
Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu Obce Rudník na rok 2021 s výhľadom na rok 2022 a 2023 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Ing. Cibrík, Tancár, Novotný 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS 
 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie číslo 168/12/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) s c h v a ľ u j e 
prenájom majetku obce Občianskemu združeniu Mládeže a sympatizantov obce Rudník ako 
prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí č. 138/1991 
Zb. 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) mesačne v sume 
20,- eur + spotrebovaná elektrická energia 
 

b) p o v e r u j e 
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starostku obce Ing. Oľgu Kormošovú vypracovaním a uzavretím nájomnej zmluvy 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Ing. Cibrík, Tancár, Novotný 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS 

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

 
Uznesenie číslo 169/12/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) p r e r o k o v a l o 
návrh VZN č. 11/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce 
b) u z n á š a    s a  
na VZN č. 11/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Ing. Cibrík, Tancár, Novotný 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
 
Uznesenie číslo 170/12/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S ch v a ľ u j e  
Dodatok č. 13 a č. 14 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Ing. Cibrík, Tancár, Novotný 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS 
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Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
Uznesenie číslo 171/12/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  
 S c h v a ľ u j e 
starostke obce Ing. Oľgy Kormošovej vykonávanie činnosti kontaktnej osoby pri ščítaní 
obyvateľov obce a poskytnutie odmeny podľa čl. 9 ods. 1 z dotácie na ščítanie obyvateľov 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Ing. Cibrík, Tancár, Novotný 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS 

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

 

Uznesenie číslo 172/12/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S c h v a ľ u j e   
rozpočtové opatrenie č.: 5/2020 

a) rozpočtové opatrenie – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky v sume 2 500 € 
 b) rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie príjmov v sume 8 400 € 
 c) rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie výdavkov v sume 8 400 € 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Ing. Cibrík, Tancár, Novotný 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
 
 
Uznesenie číslo 173/12/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) B e r i e   n a  v e d o m i e  
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zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie 
z Environmentálneho fondu – projekt „Kanalizácia a vodovod obce Rudník“ 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Ing. Cibrík, Tancár, Novotný 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS 

 
b) S c h v a ľ u j e  

podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na projekt 
„Kanalizácia a vodovod obce Rudník“ 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Ing. Cibrík, Tancár, Novotný 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS 

 
   
    c)  S ú h l a s í 
s financovaním všetkých potrebných výdavkov na skompletizovanie dokumentácie a podanie 
žiadosti 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Ing. Cibrík, Tancár, Novotný 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS 

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

 

Uznesenie číslo 174/12/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

B e r i e  n a  v e d o m i e 
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Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Rudník na rok 2021 podľa 
predloženého návrhu a to: 18.02. (štvrtok), 29.04. (štvrtok), 24.06. (štvrtok), 26.08. (štvrtok), 
28.10. (štvrtok) a 09.12. (štvrtok). 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Ing. Cibrík, Tancár, Novotný 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS 

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

Uznesenie číslo 175/12/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) S c h v a ľ u j e  
Jána Tancára za člena komisie Na ochranu verejného záujmu a člena komisie kultúry a športu 

b) V o l í 
za predsedu komisie kultúry a športu poslanca Jána Tancára 
 Počet Mená poslancov 

Za: 5 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Ing. Cibrík, Tancár, Novotný 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS 

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

Uznesenie číslo 176/12/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník v zmysle ustanovenie § 11 a § 12 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov 
 a) b e r i e   n a   v e d o m i e 
návrh na zvýšenie platu starostke obce 
 
 b) s c h v a ľ u j e 
zvýšenie platu starostu o 20 % na základe zákona 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov 
podľa §4 ods. 2 s platnosťou od 01.01.2021 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  
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Zdržal sa: 1 Ing. Cibrík 

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
Uznesenie číslo 177/12/2020 
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: 5 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Ing. Cibrík, Tancár, Novotný 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS 

 
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,  08.12.2020 
Napísala: Bodnárová Petra, v.r. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
MUDr. Vladimír Drábik, v.r.       ............................................ 
 
Ján Novotný, v.r.           ............................................ 
 
 
 
 

    Ing. Oľga Kormošová v.r. 
                   starostka obce 
 


