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Číslo spisu: 12/2021 
 
 

Z á p i s n i c a 
 
 
zo 17. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 04.03.2021 v triede 
bývalej ZŠ v Rudníku 
 
Prítomní:  Ing. Oľga Kormošová - starostka obce Rudník 

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

 
Bodnárová Petra – referentka obce, Ladislav Tresa – HKO Rudník a Karol 
Faith - kameraman  
 

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

 
 
Návrh programu: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu rokovania 
4. Schválenie návrhovej komisie 
5. Kontrola uznesení 
6. Správa o kontrolnej činnosti HKO za rok 2020 
7. Správa z kontroly uloženej HKO starostkou obce dňa 13.01.2021  
8. Ťažba kaolínu a živca v k.ú. obce Rudník 
9. Interpelácie poslancov 
10. Rôzne 
11. Diskusia 
12. Schválené uznesenia - rekapitulácia 
13. Záver 

   

Schválený program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu rokovania 
4. Schválenie návrhovej komisie 
5. Kontrola uznesení 
6. Správa o kontrolnej činnosti HKO za rok 2020 
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7. Správa z kontroly uloženej HKO starostkou obce dňa 13.01.2021  
8. Ťažba kaolínu a živca v k.ú. obce Rudník 
9. Žiadosť o poslaneckú kontrolu ČOV 
10. Interpelácie poslancov 
11. Rôzne 
12. Diskusia 
13. Schválené uznesenia - rekapitulácia 
14. Záver 

 

1. Otvorenie zasadania 
 

 Starostka Ing. Oľga Kormošová otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva v triede 
bývalej ZŠ 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. 

Jána Novotného a p. Jána Tancára. 
 
3.   Schválenie programu rokovania 

 
 Návrh programu bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou. Prítomní poslanci predložený 
návrh programu schválili s doplnením bodu č. 9 – Žiadosť o poslaneckú kontrolu ČOV.  

 
4.   Schválenie návrhovej komisie 
 

Do návrhovej komisie navrhla starostka obce zvoliť poslanca Ing. Tibora Szalonu 
a poslanca MUDr. Vladimíra Drábika – zástupcu starostky, ktorí boli obecným zastupiteľstvom 
do komisie zvolení všetkými prítomnými poslancami. 
 
 
5.  Kontrola uznesení 

Kontrolu uznesení zo 16. zasadania OcZ uskutočneného dňa 03.12.2020, prečítal MUDr. 
Vladimír Drábik – zástupca starostky. Uznesenie č. 168/12/2020 bude splnené podpísaním 
zmluvy Občianskym združením (p. Ing. Jozefom Martošom) odo dňa 01.03.2021 kde poslanci 
dohodli dĺžku prenájmu zatiaľ na 1 rok. 
 
 
6.   Správa o kontrolnej činnosti HKO za rok 2020 
 
 Hlavný kontrolór predniesol správu o kontrolnej činnosti HKO za rok 2020. Kontroloval 
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť a efektívnosť nakladania 
s finančnými prostriedkami obce a ústavných zákonov.  
 Kontroloval aj dodržiavanie Všeobecne záväzných nariadení obce a evidenciu uznesení, 
vedenie účtovníctva a výber daní a poplatkov.  
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Zúčastňoval sa pravidelne na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Pripravoval stanovisko 
k návrhu rozpočtu obce a vypracoval stanovisko k žiadosti o návratný príspevok z Ministerstva 
financií SR (výpadok podielových daní v súvislosti s pandémiou COVID 19). 
 Poslanci správu z kontroly zobrali na vedomie.  

  
7.   Správa z kontroly uloženej HKO starostkou obce dňa 13.01.2021 
 
 Starostka obce dňa 13.01.2021 poverila hlavného kontrolóra obce vykonať kontrolu 
nakladania s finančnými prostriedkami obce Rudník – koľko fin. prostriedkov starostka 
rozkradla/nerozkradla za obdobie rokov 2019-2020. Hlavný kontrolór obce, p. Tresa, správu 
z kontroly predložil do podateľne OcÚ dňa 17.02.2021. 
 HKO predniesol správu z kontroly, ktorú vykonal z administratívnych podkladov 
a finančných dokladov na obecnom úrade v Rudníku v mesiaci január a február 2021. Kontrolou 
nezistil žiadne porušenie finančnej disciplíny a nebolo zistené žiadne porušenie zákonov, teda 
ani rozkradnutie obecných peňazí starostkou obce. 
 Poslanci správu z kontroly zobrali na vedomie. 
 
8.   Ťažba kaolínu a živca v k.ú. obce Rudník  
      

20. januára 2021 bol na obecný úrad do podateľne doručený list petičného výboru proti 
ťažbe v Rudníku týkajúci sa zmien a doplnkov územného plánu v Rudníku. Starostka obce si 
pripravila list, ktorý chcela predniesť už na plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré 
sa však dňa 18.02.2021 neuskutočnilo. 

V liste spomína, že ťažba kaolínu bola Banským úradom povolená už v roku 1994 
a ťažba živca v roku 2008. Opätovne zdôraznila že zmena územného plánu obce nerieši činnosti 
na území obce ale priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia obce. 

Petícia proti ťažbe kaolínu a živca na území obce Rudník bola Banským úradom 
vybavená minulého roku o čom svedčí list zo dňa 28.08.2020 o vybavení petície, ktorý bol 
doručený ako na obec tak aj petičnému výboru. 

Poslanci informáciu k tomuto bodu zobrali na vedomie. 
 

 
9.   Žiadosť o poslaneckú kontrolu ČOV 
 

Žiadosť predložil poslanec Ing. Tibor Szalona a požaduje skontrolovať stavbu ČOV 
z hľadiska projektovej dokumentácie aj skutkového stavu a použitia finančných prostriedkov. 

Starostka obce požaduje na tejto kontrole zamerať sa aj na 1. fázu výstavby ČOV a to 
v roku 2011. Navrhla kontrolu uskutočniť do 14 dní za prítomnosti poslancov, zhotoviteľa 
a stavbyvedúceho z 1. aj 2. etapy výstavby. 

Prítomní poslanci súhlasili s vykonaním poslaneckej kontroly ČOV do 14 dní ale 
s podmienkou, že sa to bude môcť uskutočniť v rámci núdzového stavu v súvislosti s COVID 19.  
 
10.   Interpelácie poslancov 
 

Poslanec Ing. Tibor Szalona sa pýtal, či je na webovej stránke obce zverejnené čerpanie 
rozpočtu za rok 2020. Toto čerpanie je zverejnené v časti Dokumenty odo dňa 18.02.2021. 
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11.   Rôzne 
 

V bode Rôzne predniesla starostka obce informácie v nasledovných bodoch: 
 
Zriadenie novej trafostanice (VSD a.s.) 
VSD a.s. chce zlepšiť dodávky elektrickej energie v obci (výmena el. káblov, 

rozvádzačov a prípojok) a zriadenie novej trafostanice. VSD a.s. obec požiadala o stanovisko 
v súlade so stavebným zákonom. 

 
Žiadosti podané na Environmentálny fond – vodovod a kanalizácia 
Starostka obce podala žiadosti o dotácie na Environmentálny fond týkajúce sa vodovodu 

a tak isto aj kanalizácie v obci Rudník. 
 
Žiadosť o zateplenie strechy budovy OcÚ, MŠ a ŠJ v Rudníku 
Starostka obce podala žiadosť aj na zateplenie strechy budovy OcÚ, MŠ a ŠJ ako druhú 

etapu zatepľovania. 
 
Dom smútku – schválenie dotácie 
Z Pôdohospodárskej platobnej agentúry bol obci schválený nenávratný príspevok v sume 

48.253,84 eur. Zmluva ešte podpísaná nebola a uvidí sa, či sa projekt vôbec bude realizovať. 
 
Sčítanie domov a bytov, sčítanie obyvateľov 
Aktuálne prebieha sčítavanie obyvateľov a to v období od 15.02.2021 do 31.03.2021 a to 

samosčítavaním prostredníctvom internetu na stránke www.scitanie.sk. Starostka vyzýva 
občanov, aby pomohli sčítať sa starším. V obci bude od apríla do konca októbra prebiehať aj 
asistované sčítanie (na obecnom úrade, v domácnostiach pomocou mobilného asistenta) a to 
v prípade občanov, ktorý nemajú internet, alebo sú na pomoc pri sčítaní odkázaní, resp. nemajú 
rodinného príslušníka, ktorý by im so sčítaním pomohol. 

 
Nepriechodnosť miestnych komunikácií 
Pracovníci zimnej údržby a spoločnosť KOSIT a.s. nahlásila problémy v našej obci na 

niektorých uliciach a to s priechodnosťou, kvôli autám zaparkovaným na miestnych 
komunikáciách. Občania, parkujme vozidlá na svojich pozemkoch!!! Blíži sa aj čas kosby a tým 
pádom nemusia byť všetky plochy pokosené a v prípade, že sa vozidlo KOSITu nedostane do 
niektorých ulíc tak ani kuka nádoby nebudú vyvezené! 

 
Označovanie kuka nádob nálepkami 
K termínu zvozu komunálneho odpadu dňa 22.03.2021 budú kuka nádoby poplatníkov, 

ktorý majú zaplatený poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, označené 
nálepkou spoločnosti KOSIT a.s. a len takto označené nádoby budú aj vyvezené! Vrecia pri kuka 
nádobách vynášané nebudú! Keď občania potrebujú vyviesť odpad, ktorý sa už nezmestí do 
nádoby sú povinný zakúpiť si na obecnom úrade vrece od spoločnosti KOSIT a.s. a len takého 
vrece bude vyvezené! 

 
Premiestnenie bocianieho hniezda 
Bocianie hniezdo nachádzajúce sa na začiatku obce pri RD so SČ 183 bolo spoločnosťou 

VSD a.s. premiestnené ku blízkosti autobusovej zastávky o čom rozhodla Štátna ochrana 
prírody. 
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VZN č. 5/2020 – protest prokurátora 
Je to VZN týkajúce sa vodenia psov. Poslanec Bc. Hegedüš, DiS. podal na prokuratúru 

protest kde požaduje zrušiť zákaz vodenia psov na kultúrne, športové a iné hromadné podujatia. 
Obec protestu prokurátora vyhovie vypracovaním dodatku k VZN č. 5/2020. 

 
Žiadosť o poskytnutie dotácie občianskemu združeniu Mládeže a sympatizantov 

obce Rudník 
Občianske združenie predložilo žiadosť o poskytnutie dotácie v termíne. Ohľadom tejto 

žiadosti bude zasadať finančná komisia, aby predložili stanovisko. 
 
Testovanie na COVID-19 
Aj v obci Rudník prebieha každý týždeň v sobotu skríning obyvateľov na COVID-19. 

Občania to vítajú a pochvaľujú si to, pretože nemusia z obce cestovať za týmto testovaním. 
 
HKO obce p. Ladislav Tresa podal upozornenie predsedovi komisie na ochranu 

verejného záujmu v znení, že doposiaľ na webovej stránke obce nebolo zverejnené majetkové 
priznanie starostky z minulého roku. Zdôraznil, že je potrebné aby komisia konala aj voči 
bývalému starostovi, ktorý majetkové priznanie po skončení funkcie vôbec nepodal. 

 

 Poslanci informácie v bode Rôzne zobrali na vedomie. 
 
12.  Diskusia 
 
 Nikto s prítomných poslancov nevystúpil v tomto bode. 
 
 
13.   Schválené uznesenia - rekapitulácia 

Na 17. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 03.12.2020 boli prijaté 
uznesenia čísla: 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 a 186, ktoré boli priebežne schvaľované 
za každým prerokovaným bodom programu.  
 
 
Uznesenie číslo 178/03/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

U r č u j e 
Za zapisovateľku zápisnice: Petra Bodnárová 
Za overovateľov zápisnice:   Ján Novotný, Ján Tancár 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 3 M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
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Uznesenie číslo 179/03/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

a) S ch v a ľ u j e 
Program 17. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke ako 
návrh s doplnením bodu č. 9 – Žiadosť o poslaneckú kontrolu ČOV 

 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 3 M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. Cibrík 

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

Uznesenie číslo 180/03/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

V o l í  
Návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Tibor Szalona a MUDr. Vladimír Drábik 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 3 M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. Cibrík 
 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
Uznesenie číslo 181/03/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

B e r i e     n a    v e d o m i e  
Uskutočnenú kontrolu uznesení zo 16. verejného zasadania OcZ v Rudníku konaného dňa 
03.12.2020 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 3 M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
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Uznesenie číslo 182/03/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  
 B e r i e   n a   v e d o m i e  
Správu o kontrolnej činnosti HKO za rok 2020 
 
 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 3 M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. Cibrík 

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

Uznesenie číslo 183/03/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

B e r i e   n a   v e d o m i e  
Správu z kontroly uloženej HKO starostkou obce dňa 13.01.2021 
 
 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 3 M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
Uznesenie číslo 184/03/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  
B e r i e   n a   v e d o m i e 
Informácie starostky obce poskytnuté k bodu č. 8 – Ťažba kaolínu a živca v k.ú. obce Rudník 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 3 M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
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Uznesenie číslo 185/03/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  
S ú h l a s í   
Vykonať poslaneckú kontrolu ČOV do 14 dní, ale s podmienkou, že sa to môže uskutočniť 
v rámci núdzového stavu na COVID 19 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 3 M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
Uznesenie číslo 186/03/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  
B e r i e   n a  v e do m i e  
Informácie starostky obce poskytnuté v bode Rôzne 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 3 M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. Cibrík 

 
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,  10.03.2021 
Napísala: Bodnárová Petra v.r. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ján Novotný , v.r.                        ............................................ 
 
Ján Tancár  , v.r.                       ............................................ 
 
 
 
 

    Ing. Oľga Kormošová v.r. 
                   starostka obce 


