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Číslo spisu: 149/2021 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

z 22. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 09.12.2021 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, Ján Tancár, Ján Novotný – poslanci 

obecného zastupiteľstva 

 

Ing. Jana Helfenová – ekonómka obce, Petra Barciová – referentka obce, 

Ľudmila Szalonová – zastupujúca riaditeľka MŠ v Rudníku, Ladislav 

Tresa – HKO Rudník  

 

Neprítomní: Ing. Mgr. Jozef Cibrík (ospravedlnený) 

  

 

 

Návrh programu: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Schválenie návrhovej komisie 

5. Návrh VZN č. 6/2021 - dodatok č. 2 k VZN č. 1/2020 o financovaní materskej školy a školského zariadenia 

zriadených obcou 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2022 

7. Návrh rozpočtu Obce Rudník na rok 2022 s výhľadom na rok 2023 a 2024, stanovisko HKO 

8. Príprava a predloženie žiadosti o NFP – Zberný dvor Rudník v rámci výzvy OPKZP-P01-SC111-2021-72 

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 
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5. Návrh VZN č. 6/2021 - dodatok č. 2 k VZN č. 1/2020 o financovaní materskej školy a školského zariadenia 

zriadených obcou 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2022 

7. Dodatok č. 15 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

8. Návrh na uzatvorenie vecného bremena medzi VSD, a.s. a Obcou pre umiestnenie trafostanice na parcele 

429/1 

9. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 

10. Návrh rozpočtu Obce Rudník na rok 2022 s výhľadom na rok 2023 a 2024, stanovisko HKO 

11. Príprava a predloženie žiadosti o NFP – Zberný dvor Rudník v rámci výzvy OPKZP-P01-SC111-2021-72 

12. Interpelácie poslancov 

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. Schválené uznesenia - rekapitulácia 

16. Záver 

 

1. Otvorenie zasadania 

 

 Starostka Ing. Oľga Kormošová otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva ktoré sa 

konalo 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 (4 poslanci hlasovali „za“, 1 poslanec hlasoval „proti“ a 1 poslanec 

hlasoval „zdržal sa“) s doplnením bodu č. 7 – Dodatok č. 15 k Zmluve o zriadení spoločného 

obecného úradu, bodu č. 8 – Návrh na uzatvorenie vecného bremena medzi VSD, a.s. a Obcou 

pre umiestnenie trafostanice na parcele 429/1 a bodu č. 9 – Rozpočtové opatrenie č. 3/2021.  

 

4.   Schválenie návrhovej komisie 

 

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

Vladimíra Drábika a poslanca Mariána Cibríka, ktorí boli obecným zastupiteľstvom do komisie 

zvolení 4 poslancami a 2 poslanci hlasovali „zdržal sa“. 

 

 

5.    Návrh VZN č. 6/2021 – dodatok č. 2 k VZN č. 1/2020 o financovaní materskej školy 

a školského zariadenia 
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Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote (24.11.2021) zverejnený na úradnej tabuli 

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

Poslanci návrh VZN obdržali v e-mailovej forme. VZN č. 6/2021 bolo všetkými prítomnými 

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

obce. 

 

6.   Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2022 

Hlavný kontrolór obce predložil prítomným poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti 

HKO na I. polrok 2022. 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 I. polrok 2022 a to konkrétne kontrola: 

-  plnenia Uznesení za II. polrok 2021,  

 -  kontrola využívania osob. mot. vozidla na služobné cesty a účely, čerpanie fin.  

     prostriedkov na tento účel a vyúčtovanie cestovných výdavkov za rok 2020-2021, 

 -  účtovných dokladov, 

 -  kontrola plnenia opatrení podľa zák. 357/2015 Z.z. 

-  rôzne mimoriadne kontroly podľa požiadaviek Obecného zastupiteľstva a starostky  

   obce v súlade so zákonným postupom.  

Ďalej má za úlohu vypracovať Ročnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2021, odborné 

stanovisko k návrhu Záverečného účtu a vypracovať Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 

2022. 

Všetci prítomní poslanci návrh plánu schválili a HKO poverili výkonom kontrol podľa plánu 

kontrolnej činnosti. 

  

7.   Dodatok č. 15 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

 

Týmto dodatkom k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu (prenesený výkon 

štátnej správy - stavebný úrad) sa mení sadzba, ktorú hradí obec Rudník súvisiac s počtom 

obyvateľov s trvalým pobytom v obci zo 145,00 eur mesačne na 145,22 eur mesačne. 5 poslanci 

hlasovali „za“ a 1 poslanec hlasoval „zdržal sa“. 

 

 

8.   Návrh na uzatvorenie vecného bremena medzi VSD a.s. a Obce pre umiestnenie  

      trafostanice na parcele č. 429/1 

Vecné bremeno sa týka umiestnenia trafostanice na obecnom pozemku na parcele č. 

429/1. Trafostanica by mala zabrať cca 4,5 m2 plochy pozemku + umiestnenie káblov cca 25 m 

(presne podľa geometrického plánu). Vecné bremeno bude podpísané za jednorázovú odplatu 

350,00 eur. 4 poslanci hlasovali „za“ a 2 poslanci hlasovali „zdržal sa“. 

 

 

9.   Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 

 

Toto rozpočtové opatrenie bolo predložené poslancom a zasadala aj finančná komisia. 

Jedná sa o presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 
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celkové príjmy a celkové výdavky v sume 19.450,00 eur. Všetci prítomní poslanci toto 

rozpočtové opatrenie schválili.  

 

10.   Návrh rozpočtu obce Rudník na rok 2022 s výhľadom na rok 2023 a 2024,  

        stanovisko HKO 

 

Návrh rozpočtu obce bol zverejnený na úradnej tabuli aj na webovom sídle obce 

v zákonom stanovenej lehote (24.11.2021). Zo strany občanov neboli doručené žiadne 

pripomienky k rozpočtu. Hlavný kontrolór obce prečítal stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 

2022 s výhľadom na rok 2023 a 2024. 

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 2022 

a Výhľadový rozpočet na roky 2023 a 2024 je v súlade so všeobecnými záväznými právnymi 

predpismi, pričom odporúča OcZ Rozpočet obce Rudník na rok 2022 schváliť a výhľadový 

rozpočet vziať na vedomie. K rozpočtu zasadala aj finančná komisia, ktorá mala k jednotlivým 

položkám dotazy na ktoré bolo zo strany obecného úradu odpovedané. 

Rozpočet obce vo výške príjmy v sume 403.640,00 € a výdavky v sume 403.640,00 € na 

rok 2022 poslanci schválili hlasovaním 4 „za“ a 2 „zdržal sa“ a výhľadový rozpočet na roky 

2023 a 2024 vzali na vedomie. Na vedomie bolo vzaté aj stanovisko HKO. 

 

11.  Príprava a predloženie žiadosti o NFP – Zberný dvor Rudník v rámci výzvy OPKZP- 

       P01-SC111-2021-72 

 Z Ministerstva životného prostredia je vypísaná výzva z operačného programu kvality 

životného prostredia na zberné dvory. Termín podania žiadosti je do polovice marca 2022. Dá sa 

financovať vybudovanie samotného zberného dvora ako aj nákup techniky a strojov. Spoluúčasť 

obce by bola 5 %. Všetci prítomní poslanci schválili prípravu a predloženie žiadosti o tento 

nenávratný fin. príspevok. 

 

12.  Interpelácie poslancov 

 

 Poslanec Bc. Michal Hegedüš, DiS. požaduje v rámci možností OcÚ zverejňovať 

častejšie faktúry a objednávky na stránku a tak isto sa mu nepáčili faktúry za zhotovovanie 

plagátov a či by nebolo možné, aby takéto plagáty na rôzne kultúrne podujatia zhotovovala obec. 

 

13. Rôzne 

 

V bode Rôzne predniesla starostka obce informácie v nasledovných bodoch: 

 

Ukončenie pracovného pomeru p. Margita Tóthová 

Ku dňu 30.11.2021 ukončila pracovný pomer dohodou zo strany zamestnanca zo 

zdravotných dôvodov dlhoročná zamestnankyňa školskej jedálne v Rudníku pani Margita 

Tóthová. Bola zamestnaná na úväzok 0,27 a podľa kolektívnej zmluvy a zákonníka práce jej 

bude vyplatené odstupné a odchodné v najbližšom výplatnom termíne. 
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Vymáhanie pohľadávok za dane a poplatky 

Obec pokračuje vo vymáhaní pohľadávok za komunálny odpad, dane a vodu a stále 

eviduje aj neplatičov. 

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrny dom Rudník 

Bola vysúťažená firma na spracovanie projektovej dokumentácie. Po vypracovaní 

projektu podá starostka obce žiadosť o dotáciu. Vypracovanie projektu je oprávneným nákladom 

tejto dotácie. 

 

Zimná údržba komunikácií – parkovanie vozidiel 

Keďže sa blíži zima a s ňou spojená aj zimná údržba ciest, starostka obce prosí majiteľov 

osobných alebo úžitkových vozidiel, aby neparkovali na miestnych komunikáciách a štátnej 

ceste, na krajniciach a verejných priestranstvách a neznemožnili tak výkon tejto údržby. 

S prosbou sa starostka obrátila aj na poslancov, aby boli súčinní v informovaní občanov. 

 

Poďakovanie za spoluprácu za posledné aktivity 

Starostka obce sa poďakovala poslancovi Ing. Tiborovi Szalonovi za postavenie a 

vyzdobenie vianočného stromčeka na začiatku obce, poslancovi Jánovi Novotnému za 

spoluprácu a zhotovenie adventného venca pri kostole a poslancovi Jánovi Tancárovi za 

spoluprácu a zorganizovanie akcie „Šarkaniáda“. 

 

Pochod po pamätných cestách 

Dňa 30.11.2021 predložila Telovýchovná jednota Partizán ŠM Rudník na obecný úrad 

oznámenie, že 19.02.2022 (sobota) bude organizovať spomienku a pamiatku neznámym obetiam 

II. sv. vojny, teda Pochod po pamätných cestách Rudníka. 

 Poslanec Bc. Michal Hegedüš, DiS. požaduje aby zasadala stavebná komisia a aby 

prejednávali stavebné úpravy realizované na obecnom majetku Združením mládeže 

a sympatizantov obce Rudník v priestoroch kultúrneho domu. Starostka obce prisľúbila, že 

osobne zvolá stretnutie tejto komisie. 

 

Poslanci informácie v bode Rôzne zobrali na vedomie. 

 

14.  Diskusia 

 

 Poslanec Bc. Michal Hegedüš DiS. sa pýtal na plánované kultúrne a športové podujatia 

plánované na budúci rok. Zo strany starostky obce bolo odpovedané, že vzhľadom na danú 

situáciu sa nedá dopredu povedať aká bude situácia v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou 

vírusu COVID-19. Diskutoval aj o zvršku multifunkčného ihriska. 

 

15.   Schválené uznesenia - rekapitulácia 

Na 22. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 09.12.2021 boli prijaté 

uznesenia čísla: 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 a 240, ktoré boli priebežne 

schvaľované za každým prerokovaným bodom programu.  

Uznesenie číslo 230/12/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

U r č u j e 

Za zapisovateľku zápisnice: Petra Barciová 
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Za overovateľov zápisnice:   Ing. Tibor Szalona, Ján Tancár 

 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Ing., Mgr. Cibrík 

 

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

 

 

 

Uznesenie číslo 231/12/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

S ch v a ľ u j e 

 

Program 22. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke ako návrh 

s doplnením bodu č. 7 – Dodatok č. 15 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu, bodu č. 

8 – Návrh na uzatvorenie vecného bremena medzi VSD, a.s. a Obcou pre umiestnenie 

trafostanice na parcele 429/1 a bodu č. 9 – Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 1 Bc. Hegedüš, DiS. 

Zdržal sa: 1 M. Cibrik 

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Ing., Mgr. Cibrík 

 

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

  

 

 

Uznesenie číslo 232/12/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

V o l í  

Návrhovú komisiu v zložení:  MUDr. Vladimír Drábik a Marián Cibrik 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 2 M. Cibrik, Bc. Hegedüš, DiS. 

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Ing., Mgr. Cibrík 
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Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 

Uznesenie číslo 233/12/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

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

návrh VZN č. 6/2021 – dodatok č. 2 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. 6/2021 – dodatok č. 2 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, Novotný 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Ing., Mgr. Cibrík 

 

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

 

 

Uznesenie číslo 234/12/2021 

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 1. polrok 2022 

 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Ing., Mgr. Cibrík 

 

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, Novotný 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Ing., Mgr. Cibrík 
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Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 

Uznesenie číslo 235/12/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S ch v a ľ u j e  

Dodatok č. 15 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu 

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Tancár, M. Cibrik, Novotný 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Bc. Hegedüš, DiS 

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Ing., Mgr. Cibrík 

 

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

 

Uznesenie číslo 236/12/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

 S c h v a ľ u j e 

Uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Východoslovenská distribučná 

a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice na parcele č. register KN C 429/1 v katastrálnom území Rudník, 

druh pozemku – ostatná plocha na LV č. 489 o výmere podľa geometrického plánu  ako vecné 

bremeno podzemného elektrického vedenia a kioskovej trafostanice 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 2 M. Cibrik, Bc. Hegedüš, DiS. 

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Ing., Mgr. Cibrík 

 

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

 

 

Uznesenie číslo 237/12/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S c h v a ľ u j e   

rozpočtové opatrenie č.: 3/2021 

rozpočtové opatrenie – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, 

pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky v sume 19 450,00 € 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Ing., Mgr. Cibrík 
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Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 

Uznesenie číslo 238/12/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) S c h v a ľ u j e  

Rozpočet Obce Rudník na rok 2022 bez programovej štruktúry vo výške:  

Príjmy:  403.640,00 Eur 

Výdavky:  403.640,00 Eur 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 2 M. Cibrik, Bc. Hegedüš, DiS. 

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Ing., Mgr. Cibrík 

 

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

Výhľadový Rozpočet Obce Rudník na roky 2023 a 2024 

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

Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu Obce Rudník na rok 2022 s výhľadom na rok 2023 a 2024 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Ing., Mgr. Cibrík 

 

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

 

Uznesenie číslo 239/12/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S c h v a ľ u j e 

a) prípravu a predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie 

projektu „Zberný dvor Rudník“ realizovaného v rámci výzvy OPKZP-P01-SC111-2021-72 – 

Triedený zber komunálnych odpadov, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 

obce a platným programom rozvoja obce 

b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 5 % 

c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce, 

ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Ing., Mgr. Cibrík 
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Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 

Uznesenie číslo 240/12/2021 

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, Novotný 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Ing., Mgr. Cibrík 

 

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

 

 

16.   Záver 

Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starostka obce ukončila zasadanie obecného 

zastupiteľstva a poďakovala sa prítomným za účasť.  

 
Rudník,  15.12.2021 

Napísala: Barciová Petra v.r. 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

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

 

 

 

 

    Ing. Oľga Kormošová v.r. 

                   starostka obce 


