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Č.sp.: 68/2021                 V Rudníku dňa 28.05.2021 
 

P o z v á n k a 
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  z. n. p.  
 

z v o l á v a m  
18. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v triede bývalej ZŠ v Rudníku 

       dňa 
                                                       03. júna 2021 o 18.00 h 
                    (štvrtok) 
 
 
Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Schválenie návrhovej komisie 

5. Stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce Rudník za rok 2020 

6. Schválenie záverečného účtu obce Rudník za rok 2020 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2021 

8. Správa HKO z kontroly bežných príjmov, výberu daní a poplatkov za rok 2019 a 2020  

9. Správa HKO z kontroly plnenia uznesení OZ za II. polrok 2020 

10. Návrh VZN č. 1/2021 o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na 
verejných priestranstvách obce 

11. Návrh VZN č. 2/2021 – dodatok č. 1 k VZN č. 1/2020 o financovaní materskej školy a školského zariadenia 
zriadených obcou 

12. Návrh VZN č. 3/2021 – dodatok č. 1 k 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 psími výkalmi 

13. Schválenie žiadosti Združenia mládeže a sympatizantov obce Rudník o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

14. Informácia starostky obce o upozornení prokutátora  

15. Žiadosť manželov Brösztlových o odkúpenie obecného majetku – parc. č. 324/3 reg. C v k.ú. Rudník 

16. Interpelácie poslancov 

17. Rôzne 

18. Diskusia 

19. Schválené uznesenia - rekapitulácia 

20. Záver 
 

Pozývajú sa: Ladislav Tresa – HKO Rudník 
                      Ing. Jana Helfenová – ekonóm obce 
                       

 
 

U p o z o r n e n i e: 
Pri vstupe do rokovacej miestnosti je každý povinný pretrieť si ruky dezinfekčným 

prostriedkom a zároveň je každý povinný mať prekryté dýchacie cesty. Priebeh rokovania sa 
bude riadiť aktuálnymi protiepidemickými opatreniami v súvislosti s pretrvávajúcou 
pandémiou vírusu COVID-19. 

 
Ing. Oľga Kormošová, v.r. 

starostka obce  


