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Číslo spisu: 131/2021 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

z 21. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 28.10.2021 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, Ján 

Novotný – poslanci obecného zastupiteľstva 

 

Petra Barciová – referentka obce, Ladislav Tresa – HKO Rudník a občania 

podľa prezenčnej listiny 

 

Neprítomní: - 

  

 

 

Návrh programu: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Schválenie návrhovej komisie 

5. Návrh VZN č. 4/2021 - dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku v školskom 

zariadení zriadenom obcou 

6. Návrh VZN č. 5/2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou 

7. Informácia HKO k dožiadaniu okresnej prokuratúry Košice-okolie 

8. Informácia HKO k dožiadaniu poslanca Bc. Michala Hegedüša DiS. – faktúra, výpočtová technika 

9. Schválenie Nízkouhlíkovej stratégie 2030 obce Rudník 

10. Interpelácie poslancov 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Schválené uznesenia - rekapitulácia 

14. Záver 

   

Schválený program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Schválenie návrhovej komisie 
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5. Návrh VZN č. 4/2021 - dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku v školskom 

zariadení zriadenom obcou 

6. Návrh VZN č. 5/2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou 

7. Informácia HKO k dožiadaniu okresnej prokuratúry Košice-okolie 

8. Informácia HKO k dožiadaniu poslanca Bc. Michala Hegedüša DiS. – faktúra, výpočtová technika 

9. Schválenie Nízkouhlíkovej stratégie 2030 obce Rudník 

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. Z uvedeného 

zasadania bude vyhotovený zvukový záznam.  

 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

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

Jána Tancára a p. Ing. Tibora Szalonu. 

 

 

3.   Schválenie programu rokovania 

 

 Návrh programu bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou. Prítomní poslanci predložený 

návrh programu schválili. Zo strany poslancov nebol predložený žiadny doplňujúci bod 

programu. Následne bol schválený program zasadnutia OZ všetkými poslancami. 

 

4.   Schválenie návrhovej komisie 

 

Do návrhovej komisie navrhla starostka obce zvoliť poslanca a zástupcu starostky MUDr. 

Vladimíra Drábika a poslanca Ing. Mgr. Jozefa Cibríka, ktorí boli obecným zastupiteľstvom do 

komisie zvolení všetkými prítomnými poslancami. 

 

 

5.    Návrh VZN č. 4/2021 – dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o určení výšky mesačného   

       príspevku v školskom zariadení zriadenom obcou 

Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote (11.10.2021) zverejnený na úradnej tabuli 

aj na web stránke obce. Zo strany občanov a poslancov neboli predložené žiadne pripomienky. 

V návrhu bola zverejnená nesprávna suma za obed (podľa 2. finančného pásma) pre dospelého 

stravníka podľa finančného pásma. MŠ je v 3.finančnom pásme a preto v 3. finančnom pásme 

musia byť aj dospelí stravníci. Poslanci návrh VZN obdržali v e-mailovej forme. VZN č. 4/2021 
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bolo všetkými prítomnými poslancami schválené. Schválené VZN bude zverejnené na úradnej 

tabuli aj na webovom sídle obce. 

 

6.   Návrh VZN č. 5/2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou 

 

Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote (11.10.2021) zverejnený na úradnej tabuli 

aj na web stránke obce. Zo strany občanov a poslancov neboli doručené žiadne pripomienky. 

Poslanci návrh VZN obdržali v e-mailovej pošte. VZN č. 5/2021 bolo všetkými prítomnými 

poslancami schválené. Schválené VZN bude zverejnené na úradnej tabuli aj na webovom sídle 

obce. 

  

7.   Informácia HKO k dožiadaniu Okresnej prokuratúry Košice-okolie 

Podnet na Okresnú prokuratúru podal poslanec Bc. Michal Hegedüš, Dis. a časť z tohto 

podania týkajúceho sa tresného oznámenia – zneužívanie právomocí verejného činiteľa 

(odstránenia časti oplotenia pozemku (79 m2) manželov Kormošových) bola postúpená na 

vybavenie HKO pánovi Ladislavovi Tresovi. Občan Rudníka podal trestné oznámenie na OR PZ 

Košice-okolie a OO PZ v Jasove. Vyšetrovateľ PZ dal podnet na ustanovenie opatrovníka obce 

v tejto veci. Za opatrovníka bol ustanovený p. Ladislava Tresa. Záver policajného vyšetrovania 

je taký, že sa zastavuje trestné stíhanie v tejto veci, pretože skutok nie je trestným činom. HKO 

podnet vybaví. Poslanci správu HKO zobrali na vedomie. 

 

 

8.   Informácia HKO k dožiadaniu poslanca Bc. Michala Hegedüša DiS – faktúra,  

      výpočtová technika 

Dňa 10.10.2021 bol e-mailom doručený od poslanca Bc. Michala Hegedüša DiS. dotaz 

týkajúci sa faktúry – výpočtovej techniky na obecnom úrade v Rudníku. Starostka podanie 

postúpila HKO Ladislavovi Tresovi na vybavenie. HKO kontroloval faktúru, dodacie aj 

montážne listy. Kontrolou nezistil žiadne nedostatky. Poslanci správu HKO zobrali na vedomie. 

 

 

9.   Schválenie Nízkouhlíkovej stratégie 2030 obce Rudník 

 

Návrh Nízkouhlíkovej stratégie 2030 obce Rudník bol zaslaný poslancom na 

preštudovanie a zároveň bol aj zverejnený. Pripomienkoval ho poslanec Ing. Tibor Szalona 

a jeho pripomienky boli aj do tohto strategického dokumentu zapracované. Poslanec Bc. Michal 

Hegedüš DiS. poznamenal, že aj firma archiMEDES spol. s r.o. zaslala pripomienku, avšak tá sa 

týkala k procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Všetci prítomní poslanci schválili 

Nízkouhlíkovú stratégiu 2030 obce Rudník. 

 

10.   Interpelácie poslancov 

 

Starostka obce odpovedala na písomnú interpeláciu p. Bc. Michala Hegedüša DiS. 

z predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva, ktorá sa týkala otázky „prečo nebolo 

zverejnené daňové priznanie na webovej stránke“. Starostka odpovedala že „ročné zúčtovanie 

dane z príjmu vypracováva pre každého mzdová účtovníčka a nie daňové priznanie“ a to sa 
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nezverejňuje na webovej stránke. Poslanec Bc. Michal Hegedüš DiS. sa vyjadril, že došlo z jeho 

strany ku chybnému zápisu, lebo tam malo byť majetkové priznanie. Ďalej chcel interpelovať 

pani starostku ohľadom cestovných náhrad, na čo ho starostka vyzvala aby ju podal písomne, no 

neurobil tak. 

 

11. Rôzne 

 

V bode Rôzne predniesla starostka obce informácie v nasledovných bodoch: 

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na kompostéry 

Dňa 15.10.2021 starostka obce podala žiadosť na Environmentálny fond o poskytnutie 

dotácie na zakúpenie kompostérov. 

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie 

Dňa 22.10.2021 starostka obce podala opätovnú žiadosť na Environmentálny fond 

o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu verejného vodovodu a verejnú kanalizáciu. 

 

Zápisnica Rady školy 

Na obecný úrad bola doručená zápisnica z ustanovujúcej schodze Rady školy – MŠ. Za 

predsedu bol zvolený Ing. Cibrík, za zástupcov za rodičov boli zvolené pani Šturmová a pani 

Vargová, za pedagogických zamestnancov pani Bačová a za nepedagogických zamestnancov 

pani Šajbelová. 

 

Pravidlá tvorby obecnej kroniky 

Boli vypracované pravidlá tvorby obecnej kroniky, ktoré sa nachádzajú na obecnom 

úrade v Rudníku a taktiež sú zverejnené na web stránke obce. Na obecnom úrade sa taktiež 

nachádza kronika v ktorej bol posledný zápis urobený za rok 2019. 

 

Pozastavenie dodávky elektrickej energie od BCF Energy s.r.o. 

Spoločnosť BCF Energy s.r.o. bola vysúťažená ako dodávateľ elektrickej energie pre 

obec ešte v roku 2019. Keďže ukončila podnikateľskú činnosť v dodávaní elektrickej energie 

a zmluva s firmou je ešte stále platná, tak dodávku elektriny bude až do vysúťaženia nového 

dodávateľa zabezpečovať Východoslovenská energetika a.s. 

 

 Poslanec Marián Cibrík si všimol, že v časti kultúrneho domu ktorú má prenajaté 

občianske združenie je namontovaná klimatizácia a vidno aj nejakú konštrukciu pravdepodobne 

na prístrešok. Spolu z poslancom Bc. Michalom Hegedüšom DiS. navrhujú aby zasadala 

stavebná komisia a aj do budúcna pred každými takýmito stavebnými zásahmi. 

 

Poslanci informácie v bode Rôzne zobrali na vedomie. 

 

12.  Diskusia 

 

 Poslanec Ing. Tibor Szalona diskutoval o zasadaní komisie na ochranu verejného záujmu 

ktorá zasadala dňa 22.10.2021 a riešila kontrolu majetkového priznania za rok 2018 bývalého 

starostu. Poslanec Bc. Michal Hegedüš DiS. predložil na rokovanie tejto komisie – ktorej sa 

mimochodom ani nezúčastnil – dva body na prerokovanie a to: 
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- Nerešpektovanie súdneho rozhodnutia Okresného a Krajského súdu starostkou obce 

Rudník 

- Uplatnenie náhrady cestovných nákladov s použitím motorového vozidla s EČV 

KS897EA 

Všetci prítomní členovia komisie súhlasne odmietli prejednávať tieto body. 

Diskutovalo sa aj o osadení tabule „Vitajte v obci Rudník“, o valnej hromade urbariátu  

a o zastavení ťažby kaolínu a živca v obci. 

 Diskutovali aj občania o predchádzajúcich zastupiteľstvách, o správe HKO k dožiadaniu 

Okresnej prokuratúry Košice-okolie... 

 

13.   Schválené uznesenia - rekapitulácia 

Na 21. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 28.10.2021 boli prijaté 

uznesenia čísla: 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 a 229, ktoré boli priebežne schvaľované 

za každým prerokovaným bodom programu.  

 

Uznesenie číslo 221/10/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

U r č u j e 

Za zapisovateľku zápisnice:  Petra Barciová 

Za overovateľov zápisnice:   Ing. Tibor Szalona, Ján Tancár 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Tancár, M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. 

Cibrík, Novotný 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

 

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

 

 

Uznesenie číslo 222/10/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

a) S ch v a ľ u j e 

Program 21. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke ako 

návrh  

  Počet Mená poslancov 

Za:  7 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Tancár, M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. 

Cibrík, Novotný 

Proti:  0  

Zdržal sa:  0  

Nehlasoval:  0  

Neprítomní:  0  

 

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



 

Zápisnica - 21. verejné zasadanie OcZ Rudník dňa 28.10.2021 strana č. 6 

 

    

Uznesenie číslo 223/10/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

V o l í  

Návrhovú komisiu v zložení:  MUDr. Vladimír Drábik a Ing. Mgr. Jozef Cibrík 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Tancár, M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. 

Cibrík, Novotný 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

 

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

Uznesenie číslo 224/10/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) p r e r o k o v a l o 

návrh VZN č. 4/2021 – dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o určení výšky mesačného 

príspevku v školskom zariadení zriadenom obcou 

b) u z n á š a    s a  

na VZN č. 4/2021 – dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku 

v školskom zariadení zriadenom obcou s úpravou v §4 ods. 1 a to suma obedu dospelého 

stravníka a denný príspevok celkom z hodnoty 1,33 eur na hodnotu 1,41 eur (3. finančné 

pásmo ako u detí MŠ). 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Tancár, M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. 

Cibrík, Novotný 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

 

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

 

 

 

Uznesenie číslo 225/10/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) p r e r o k o v a l o 

návrh VZN č. 5/2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou 

b) u z n á š a    s a  

na VZN č. 5/2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou 
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 Počet Mená poslancov 

Za: 7 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Tancár, M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. 

Cibrík, Novotný 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

 

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

 
 
 

Uznesenie číslo 226/10/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

B e r i e   n a   v e d o m i e  

Informáciu HKO k dožiadaniu Okresnej prokuratúry Košice-okolie 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Tancár, M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. 

Cibrík, Novotný 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

 

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

Uznesenie číslo 227/10/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

B e r i e   n a   v e d o m i e 

Informáciu HKO k dožiadaniu poslanca Bc. Michala Hegedüša, DiS. – faktúra, výpočtová 

technika 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Tancár, M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. 

Cibrík, Novotný 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

 

Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
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Uznesenie číslo 228/10/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S c h v a ľ u j e 

Nízkouhlíkovú stratégiu – 2030 obce Rudník 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Tancár, M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. 

Cibrík, Novotný 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

 

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

 

 

Uznesenie číslo 229/10/2021 

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: 7 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Tancár, M. Cibrik, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. 

Cibrík, Novotný 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

 

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,  03.11.2021 

Napísala: Barciová Petra, v.r. 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ján Tancár, v.r.                         ............................................ 

 

Ing. Tibor Szalona , v.r.                             ............................................ 

 

 

    Ing. Oľga Kormošová, v.r. 

                   starostka obce 


