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Číslo spisu: 68/2021 
 
 

Z á p i s n i c a 
 
 
z 18. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 03.06.2021 v triede 
bývalej ZŠ v Rudníku 
 
Prítomní:  Ing. Oľga Kormošová - starostka obce Rudník 

MUDr. Vladimír Drábik – zástupca starostky, Ing. Tibor Szalona, Bc. 
Michal Hegedűš, DiS., Marián Cibrik, Ing. Jozef Cibrík, Ján Tancár – 
poslanci obecného zastupiteľstva 

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

Neprítomní: Ján Novotný – ospravedlnený 
  

 
 
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 
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Schválený program: 
 

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. Smernica č. 1/2021 o postupe obce pri vybavovaní sťažností adresovaných obci Rudník a orgánom obce 
Rudník 

15. Schválenie dodatku č. 1 rokovacieho poriadku obce Rudník 

16. Odvolanie členov komisie na ochranu verejného záujmu 

17. Informácia starostky obce o upozornení prokutátora  

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 triede 
bývalej ZŠ v Rudníku a privítala všetkých prítomných. Konštatovala, že je prítomná 
nadpolovičná väčšina všetkých  poslancov a OcZ  je teda uznášaniaschopné. Z uvedeného 
zasadania bude vyhotovený zvukový ako aj audio-vizuálny záznam ako na predchádzajúcom 
zasadaní obecného zastupiteľstva. 
 
 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

Jána Tancára a p. MUDr. Vladimíra Drábika. 
 
 
 



 
Zápisnica - 18. verejné zasadanie OcZ Rudník dňa 03.06.2021 strana č. 3 

 

3.   Schválenie programu rokovania 
 

 Návrh programu bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou. Prítomní poslanci predložený 
návrh programu schválili s doplnením bodu č. 14 – Smernica č. 1/2021 o postupe obce pri 
vybavovaní sťažností adresovaných obci Rudník a orgánom obce Rudník, bodu č. 15 – Schválenie 
dodatku č. 1 rokovacieho poriadku obce Rudník a bodu č. 16 – Odvolanie členov komisie na ochranu 
verejného záujmu a vypustením pôvodného bodu č. 15 zaslaného v pozvánke – Žiadosť 
manželov Brösztlových o odkúpenie obecného majetku – parc. č. 324/3 reg. C v k. ú. Rudník.  

 
4.   Schválenie návrhovej komisie 
 

Do návrhovej komisie navrhla starostka obce zvoliť poslanca Bc. Michala Hegedűša, 
DiS. a poslanca Mariána Cibrika, ktorí boli obecným zastupiteľstvom do komisie zvolení 
všetkými prítomnými poslancami. 
 
 
5.  Stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce Rudník za rok 2020 

HKO vo svojom stanovisku konštatoval, že Záverečný účet obce bol zostavený na 
základe plnenia rozpočtu. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020, ktorý bol schválený 
obecným zastupiteľstvom dňa 18.12.2019. Rozpočet bol v priebehu roka zmenený 5- krát, tak 
ako je to uvedené v záverečnom účte obce Rudník za rok 2020. Výsledkom hospodárenia Obce 
Rudník v roku 2020 je prebytok v sume +82.826,84 eur, ktorý navrhuje použiť na tvorbu 
rezervného fondu. Záverom HKO vo svojom stanovisku odporúča obecnému zastupiteľstvu 
schváliť ZÚ bez výhrad.  

 Všetci prítomní poslanci správu zobrali na vedomie. 

 
6.   Schválenie záverečného účtu obce Rudník za rok 2020 

Na obec neboli doručené pripomienky ani návrhy k návrhu záverečného účtu obce 
Rudník za rok 2020, ktorý bol riadne a v zákonnej lehote zverejnený na úradnej tabuli a web 
stránke obce. 

Všetci prítomný poslanci schválili záverečný účet obce Rudník za rok 2020 bez výhrad 
a schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 
82.826,84 eur. 
 
  
7.   Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2021 

Hlavný kontrolór obce predložil prítomným poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti 
HKO na II. polrok 2021. Návrh bol obcou zverejnený v zákonnej lehote a hlavný kontrolór 
v ňom informoval prítomných o predmete vykonávania jeho kontrolnej činnosti a pláne 
kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 a to konkrétne kontrola: 

-  plnenia Uznesení za I. polrok 2021,  
            -  pokladne, 
 -  dohôd o pracovnej činnosti, 
 -  účtovných dokladov, 

-  rôzne mimoriadne kontroly podľa požiadaviek Obecného zastupiteľstva a starostky  
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obce v súlade so zákonným postupom. 
 Ďalej má za úlohu vypracovať stanovisko HKO k rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na 

roky 2023 a 2024. 
Všetci prítomní poslanci návrh plánu schválili a HKO poverili výkonom kontrol podľa 

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

HKO vykonával kontrolu na obecnom úrade v Rudníku a kontroloval či sú rozhodnutia 
výberu daní a poplatkov vyrúbené podľa platných VZN a ku dňu 31.05.2021 kontroloval stav 
nedoplatkov za rok 2019 a 2020. Obec má presnú evidenciu nedoplatkov a tieto nedoplatky aj 
vymáha. HKO bol poskytnutý zoznam s presným počtom neplatičov a dlžnou sumou. 

Poslanec Ing. Tibor Szalona navrhuje zverejniť zoznam neplatičov na úradnej tabuli. 
 

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

Hlavný kontrolór obce vykonával kontrolu plnenia uznesení od 132/07/2020 do 
177/12/2020. 
Uznesenie 141/08/2020 o montáži a osadení vodomerov do domácností, vykonanie tlakovej 
skúšky na vodovode a zavedenie doplnkového zdroja vody z Nováčan bolo prijaté ale 
nerealizované (nepodpísané uznesenie – stratilo platnosť). 

Poslanci správu z kontroly vzali na vedomie. 
 

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

Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote (14.05.2021) 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. 1/2021 bolo všetkými 
prítomnými poslancami schválené. Schválené VZN bude zverejnené na úradnej tabuli aj na 
webovom sídle obce. 
 
11. Návrh VZN č. 2/2021 – dodatok č. 1 k VZN č. 1/2020 o financovaní materskej školy  
      a školského zariadenia zriadených obcou 
 

Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote (14.05.2021) 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. 2/2021 bolo všetkými 
prítomnými poslancami schválené. Schválené VZN bude zverejnené na úradnej tabuli aj na 
webovom sídle obce. 
 
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 
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Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote (14.05.2021) zverejnený na úradnej tabuli 
aj na web stránke obce. Zo strany občanov neboli prijaté žiadne pripomienky. Toto VZN 
nadväzuje na VZN č. 5/2020 schvaľované dňa 15.10.2020 o vodení psov, na ktoré bol 
poslancom Bc. Michalom Hegedűšom podaný podnet na prokuratúru, ktorá vydala protest 
prokurátora. Poslanci návrh VZN obdržali v písomnej forme spolu s pozvánkou. VZN č. 3/2021 
bolo všetkými prítomnými poslancami schválené. Schválené VZN bude zverejnené na úradnej 
tabuli aj na webovom sídle obce. 
 
13. Schválenie žiadosti Združenia mládeže a sympatizantov obce Rudník o poskytnutie  
     dotácie z rozpočtu obce 
 
 Túto žiadosť prejednala aj finančná komisia. Združenie podalo žiadosť o dotáciu v sume 
2.000,00 eur. Všetci prítomní oslanci schválili dotáciu v sume 1.000,00 eur na športové náradie. 
 
14. Smernica č. 1/2021 o postupe obce pri vybavovaní sťažností adresovaných obci Rudník  
      a orgánom obce Rudník 
 

Smernica ako vnútorný predpis bola zaslaná poslancom na preštudovanie a všetci 
prítomní poslanci ju schválili. 
 
15. Schválenie dodatku č. 1 rokovacieho poriadku obce Rudník 
 

Dodatok č. 1 bol zaslaný poslancom na preštudovania. Týka sa tématiky vyhotovovania 
záznamov z rokovaní obecného zastupiteľstva. Dodatok bol 4 poslancami schválený „za“, 1 
poslanec hlasoval „zdržal sa“ a 1 poslanec hlasoval „proti“ a bude zapracovaný ako článok do 
rokovacieho poriadku. 
 
16. Odvolanie členov komisie na ochranu verejného záujmu 
 

Na základe podnetu poslanca Bc. Michala Hegedűša DiS., ktorý odoslal podnet na 
prokuratúru, týkajúceho sa počtu členov komisie na ochranu verejného záujmu obecné 
zastupiteľstvo pôvodné zloženie členov komisie zrušilo a na návrh starostky obce si zvolilo 
nových členov a to poslanca Ing. Tibora Szalonu, Jána Tancára, Bc. Michala Hegedűša DiS. 
a Jána Novotného (za každú politickú stranu zasúpenú v komunálnych voľbách jedného člena). 
Za predsedu tejto komisie si zvolili poslanca Ing. Tibora Szalonu hlasovaním 4 poslancami „za“, 
1 poslanec hlasoval „zdržal sa“ a 1 poslanec hlasoval „proti“. 
 
17. Informácia starostky obce o upozornení prokurátora  
 
 Upozornenie prokurátora sa týkalo zasadania obecného zastupiteľstva, ktoré sa malo 
konať dňa 18.02.2021 a nekonalo sa, resp. týkalo sa nedovolenia nahrávania tohto zastupiteľstva. 
Starostka obce zdôraznila, že zastupiteľstvá sa nahrávajú (zvuková nahrávka) a nahrávky sú aj 
zverejňované na web stránke obce. Toto zasadanie obecného zastupiteľstva (18.) je nahrávané aj  
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ako audio-vizuálne, tak ako to bolo už aj na predchádzajúcom  obecnom zastupiteľstve. Poslanci 
Upozornenie prokurátora Pd 45/21/8806-5 doručené Obci Rudník dňa 21.05.2021 poslanci 
prejednali. 
 
18. Interpelácie poslancov 
 
 Poslanec Bc. Michal Hegedűš, DiS. interpeloval písomne pani starostku s otázkami:  
- „Vyúčtovanie výdavkov k pandémií COVID 19“ 
- „Vyjadrenie sa k: Zlepšenie situácie s pitnou vodou pre obec 

Prečo a ako sú faktúry za opravu tak vysoké - položkovite uviesť cenu práce    
a cenu materiálu“ 

 
19.   Rôzne 
 

V bode Rôzne predniesla starostka obce informácie v nasledovných bodoch: 
 
Testovanie COVID-19 
Obec Rudník sa podieľala na celoplošnom 2-dňovom testovaní na COVID-19 (rok 2020) 

kde bolo otestovaných dohromady 504 osôb a z toho 2 pozitívny a v roku 2021 v celkovo 15tich 
kolách skríningu bolo otestovaných 4202 osôb a z toho 3 pozitívny na COVID-19. Starostka 
obce sa poďakovala všetkým zúčastneným na tomto testovaní. 

 
Očkovanie proti COVID-19 
Košický samosprávny kraj v spolupráci s Obcou Rudník uskutoční očkovanie občanov 

starších ako 60 rokov, ktorí prejavili záujem, v budove základnej školy v piatok 11.06.2021 
v popoludnajších hodinách. 

 
Náhradná výsadba stromčekov 
Na cintoríne a v školskom areáli sa uskutočnila náhradná výsadba stromčekov. Výsadbu 

stromov lemujúcich štátnu cestu Košice-Nováčany-Jasov realizovala Správa ciest Košického 
samosprávneho kraja. 

 
Menší traktor s kosačkou 
Obec zakúpila menší traktorík s kosačkou, ktorý už vykonáva kosbu veľkých plôch. 
 
Reklamácia stavby ČOV 
Starostka uplatnila reklamáciu u zhotoviteľa stavby kvôli odpadnutej omietke. 
 
Detské ihrisko 
Starostka obce sa začala informovať o veciach týkajúcich sa možného zriadenia detského 

ihriska, hlavne veci týkajúcich sa výberu náradia a bezpečnosti. 

 Poslanci informácie v bode Rôzne zobrali na vedomie. 
 
 
 
 
 



 
Zápisnica - 18. verejné zasadanie OcZ Rudník dňa 03.06.2021 strana č. 7 

 

20.  Diskusia 
 
 Poslanec Bc. Michal Hegedűš, DiS. diskutoval o možnosti odkúpenia obecného 
pozemku, poslanec Ing. Tibor Szalona diskutoval o vulgárnych komentároch na facebookovej 
stránke „Naša obec Rudník“. 
 Diskutovali aj občania o veciach týkajúcich sa obecného pozemku ktorý mal byť 
prejednávaný ako predaj na tomto zasadaní obecného zastupiteľstva, bývalého tzv. futbalového 
ihriska (pri Močidlách) aj o parkovaní áut na hornej ulici v našej obci. 
 
21.   Schválené uznesenia - rekapitulácia 

Na 18. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 03.06.2021 boli prijaté 
uznesenia čísla: 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 a 202, 
ktoré boli priebežne schvaľované za každým prerokovaným bodom programu.  
 
Uznesenie číslo 187/06/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

U r č u j e 
Za zapisovateľku zápisnice: Petra Bodnárová 
Za overovateľov zápisnice:   Ján Tancár, MUDr. Vladimír Drábik 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Novotný 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
Uznesenie číslo 188/06/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

a) S ch v a ľ u j e 
Program 18. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke ako návrh 
s doplnením bodu č. 14 – Smernica č. 1/2021 o postupe obce pri vybavovaní sťažností 
adresovaných obci Rudník a orgánom obce Rudník, bodu č. 15 – Schválenie dodatku č. 1 
rokovacieho poriadku obce Rudník a bodu č. 16 – Odvolanie členov komisie na ochranu 
verejného záujmu 
 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Novotný 

 

Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.................... 
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Uznesenie číslo 189/06/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

V o l í  
Návrhovú komisiu v zložení: Bc. Michal Hegedűš a Marián Cibrík 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Novotný 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
 
 
Uznesenie číslo 190/06/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a/     b e r i e     n a     v e d o m i e 
správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu Obce Rudník  za rok 2020 

b/    s c h v a ľ u j e  
Záverečný účet Obce Rudník za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

c/   s c h v a ľ u j e     
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške  
82.826,84 eur 
 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Novotný 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
 
Uznesenie číslo 191/06/2021 
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 II. polrok 2021 
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 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Novotný 

 
b) P o v e r u j e    

Hlavného kontrolóra Obce Rudník výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti 
 
 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Novotný 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
Uznesenie číslo 192/06/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

B e r i e   n a   v e d o m i e  
Správu HKO z kontroly bežných príjmov, výberu daní a poplatkov za rok 2019 a 2020 
 
 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Novotný 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie číslo 193/06/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

B e r i e   n a   v e d o m i e 
Správu HKO z kontroly plnenia uznesení OZ za II. polrok 2020 
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 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Novotný 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
Uznesenie číslo 194/06/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) p r e r o k o v a l o 
návrh VZN č. 1/2021 o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných 
plagátov na verejných priestranstvách obce 
b) u z n á š a    s a  
na VZN č. 1/2021 o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných 
plagátov na verejných priestranstvách obce  

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Novotný 

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

 
Uznesenie číslo 195/06/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) p r e r o k o v a l o 
návrh VZN č. 2/2021 – dodatok č. 1 k VZN č. 1/2020 o financovaní materskej školy 
a školského zariadenia zriadených obcou 
b) u z n á š a    s a  
na VZN č. 2/2021 - dodatok č. 1 k VZN č. 1/2020 o financovaní materskej školy a školského 
zariadenia zriadených obcou 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Novotný 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
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Uznesenie číslo 196/06/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) p r e r o k o v a l o 
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 
b) u z n á š a    s a  

na 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 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Novotný 

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

Uznesenie číslo 197/06/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S c h v a ľ u j e 
Poskytnutie dotácie Združeniu mládeže a sympatizantov obce Rudník z rozpočtu obce vo výške 
1.000,00 eur. 
 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Novotný 

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

Uznesenie číslo 198/06/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S ch v a ľ u j e  
v súlade s ustanoveniami §10 a §11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §11 odsek 1 zákona č. 9/2010 o sťažnostiach 
v znení neskorších predpisov 
Vnútorný predpis č. 1/2021 – Smernicu o postupe obce pri vybavovaní sťažností adresovaných 
obci Rudník a orgánom obce Rudník 
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 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Novotný 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
 
Uznesenie číslo 199/06/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S ch v a ľ u j e  
Dodatok č. 1 rokovacieho poriadku v súlade s ustanovením §11 odsek 4 písmeno k) aj v súlade 
s ustanovením §12 odsek 11 a ďalšími ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 1 Bc. Hegeduš, DiS. 

Zdržal sa: 1 M. Cibrik 

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Novotný 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
 
 
Uznesenie číslo 200/06/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 
podľa Rokovacieho poriadku čl. 7 ods. 5 a v súlade so zákonom č. 357/2004 o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov čl. 7 ods. 5  
 a) r u š í 
     komisiu na ochranu verejného záujmu v pôvodnom zložení 
 b) v o l í 
     na návrh starostky obce, ktorá navrhuje členov komisie: 
     - Ing. Tibor Szalona (KDH) 
  - Ján Tancár (MOST-HÍD) 
  - Bc. Michal Hegedűš (KSS) 
  - Ján Novotný (SMER-SD) 
 c) v o l í 
    za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu Ing. Tibora Szalonu 
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 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 1 M. Cibrik 

Zdržal sa: 1 Bc. Hegedűš, DiS. 

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Novotný 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
Uznesenie číslo 201/06/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  
 P r e j e d n a l o  
Upozornenie prokurátora Pd 45/21/8806-5 doručené Obci Rudník dňa 21.05.2021 
 
 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Novotný 

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

Uznesenie číslo 202/06/2021 
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 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Tancár, M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. 
Cibrík  

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Novotný 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
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22.   Záver 
Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starostka obce ukončila zasadanie obecného 

zastupiteľstva a poďakovala sa prítomným za účasť.  
 
Rudník,  08.06.2021 
Napísala: Bodnárová Petra, v.r. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ján Tancár, v.r.                         ............................................ 
 
MUDr. Vladimír Drábik, v.r.                     ............................................ 
 
 
 
 

    Ing. Oľga Kormošová , v.r. 
                   starostka obce 


