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Číslo spisu: 25/2022 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

z 23. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 09.03.2022 v triede 

bývalej ZŠ v Rudníku 

 

Prítomní:  Ing. Oľga Kormošová - starostka obce Rudník 

MUDr. Vladimír Drábik – zástupca starostky, Ing. Tibor Szalona, Bc. 

Michal Hegedüš, DiS., Marián Cibrik, Ján Tancár, , Ing. Jozef Cibrík, Ján 

Novotný (prítomný po 15. minúte po otvorení zasadnutia) – poslanci 

obecného zastupiteľstva 

 

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

Ladislav Tresa – HKO Rudník  

 

Neprítomní: - 

  

 

 

Návrh programu: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Schválenie návrhovej komisie 

5. Schválenie vstupnej správy PHSR obce Rudník na roky 2022-2028 

6. Správa o kontrolnej činnosti HKO za rok 2021 

7. VZN č. 1/2022 o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb obcou 

Rudník 

8. Žiadosť pána Jána Červeňáka ml. o odkúpenie majetku obce parc. č. 324/3 reg. C – odčlenené z parcely č. 

220/1 reg. E v k.ú. Rudník (zámer a spôsob predaja) 

9. Predaj pozemku č. 637/7 o výmere 79 m2 v k.ú. Rudník – žiadosť Ing. Juraj Kormoša s manželkou 

10. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

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 
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4. Schválenie návrhovej komisie 

5. Schválenie vstupnej správy PHSR obce Rudník na roky 2022-2028 

6. Správa o kontrolnej činnosti HKO za rok 2021 

7. VZN č. 1/2022 o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb obcou 

Rudník 

8. Žiadosť pána Jána Červeňáka ml. o odkúpenie majetku obce parc. č. 324/3 reg. C – odčlenené z parcely č. 

220/1 reg. E v k.ú. Rudník (zámer a spôsob predaja) 

9. Predaj pozemku č. 637/7 o výmere 79 m2 v k.ú. Rudník – žiadosť Ing. Juraj Kormoša s manželkou 

10. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

11. Interpelácie poslancov 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Schválené uznesenia - rekapitulácia 

15. 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 OZ  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 (6 poslanci hlasovali „za“, 1 poslanec nebol prítomný) s doplnením 

bodu č. 11 – Interpelácie poslancov. Poslanec Bc. Michal Hegedüš, DiS. požadoval do 

programu doplniť ešte aj bod – Prejednanie petície občanov proti výstavbe zberného dvora, 

zastavenie procesov realizácie objektu zberného dvora na uvedenej parcele (uznesenie sa 

zastupiteľstva vo veci zmeny pozície zberného dvora v rámci územného plánu). Tento bod však 

nebol do programu rokovania zaradený, nakoľko ho poslanci hlasovaním neschválil: 3 poslanci 

hlasovali „za“, 1 poslanec „proti“ , 2 poslanci hlasovali „zdržal sa“ a 1 poslanec nebol 

prítomný. 

 

4.   Schválenie návrhovej komisie 

 

Do návrhovej komisie navrhla starostka obce zvoliť poslanca Mariána Cibrika a poslanca 

Bc. Michala Hegedüša, DiS., ktorí neboli zvolení a to hlasovaním 2 poslanci „proti“, 1 poslanec 

hlasoval „zdržal sa“ a 3 poslanci hlasovali „za“. Starostka obce do komisie navrhla ďalších 

poslancov a to poslanca a zástupcu starostky MUDr. Vladimíra Drábika a poslanca Ing. Jozefa 
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Cibríka, ktorí boli obecným zastupiteľstvom do komisie zvolení hlasovaním 4 poslancami 

„za“, 2 poslanci hlasovali „zdržal sa“ a 1 poslanec nebol prítomný. 

 

 

5.    Schválenie vstupnej správy PHRSR obce Rudník na roky 2022-2028 

Návrh tejto správy bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou na preštudovanie. Žiaden 

z poslancov sa k tejto správe nevyjadril. Starostka obce si všimla, že medzi uvedenými 

poslancami obce v správe chýba 1 poslanec pán MUDr. Vladimír Drábik, ktorý bude do 

dokumentu doplnený. Návrh vstupnej správy PHRSR poslanci schválili hlasovaním 5 poslancov 

„za“ a 2 poslanci hlasovaním „zdržal sa“. 

 

6.   Správa o kontrolnej činnosti HKO za rok 2021 

 

Hlavný kontrolór prečítal správu o kontrolnej činnosti HKO za rok 2021. 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.  

 V priebehu roka bol starostkou obce poverený aj kontrolou na základe dožiadania 

Okresnej prokuratúry Košice okolie k podaniu poslanca Bc. Michala Hegedüša, DiS. 

Zúčastňoval sa pravidelne na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Spracoval správu 

o kontrolnej činnosti za rok 2020, pripravoval stanovisko k návrhu rozpočtu obce 

a k Záverečnému účtu obce a vypracoval plán kontrol na II. polrok 2021 a I. polrok 2022. 

 Poslanci správu z kontroly zobrali na vedomie.  

 

7.    VZN č. 1/2022 o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a poskytovaní  

       elektronických služieb obcou Rudník 

 

Návrh VZN 1/2022 bol v zákonom stanovenej lehote (16.02.2022) 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 spolu s pozvánkou. VZN č. 

1/2022 bolo všetkými prítomnými poslancami schválené. Schválené VZN bude zverejnené na 

úradnej tabuli aj na webovom sídle obce. 

 

 

8.    Žiadosť pána Jána Červeňáka ml. o odkúpenie majetku obce parc. č. 324/3 reg. C –  

       odčlenené z parcely č. 2200/1 reg. E v k.ú. Rudník (zámer a spôsob predaja) 

Predmetná parcela o ktorú žiadateľ žiada susedí s parcelou, ktorá patrí jeho rodičom. Na 

stanovenie hodnoty obecného majetku zabezpečí starostka obce vyhotovenie znaleckého 

posudku. Pán Červeňák predložil dokumenty ako geometrický plán a návrh na vklad do katastra 

z roku 2002 kde táto parcela bola daná obcou do užívania Ing. Suraničovi a Lenke Červeňákovej. 

Všetci prítomní poslanci žiadosť zobrali na vedomie. Zámer predať túto nehnuteľnosť ako 

prebytočný majetok obce, nakoľko nie je predmetné územie využívané obcou a je zarastené 

burinou a trávou, pričom zle pôsobí esteticky schválili 5 poslanci. Všetci prítomní poslanci 

poverili starostku obce zabezpečením znaleckého posudku na stanovenie hodnoty tohto pozemku 

a zabezpečením vytýčenia tejto parcely. 
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9.     Predaj pozemku č. 637/7 o výmere 79 m2 v k.ú. Rudník – žiadosť Ing. Juraja Kormoša    

        s manželkou 

 

Podľa schváleného Uznesenia OZ bol schválený predaj pozemku ako prípad hodný 

osobitného zreteľa aj s vecným bremenom, ktoré manželia Kormošoví nechceli podpísať. 

Poslanci v roku 2017 prijímali uznesenie na základe informácií, ktoré im predložil bývalý 

starosta p. Kišdučák, no nepredložil odborné stanoviská Ing. arch. Malinovského a projektanta 

inž. stavieb Ing. Bočkoráša, ktorí uvádzali vo svojich stanoviskách, že trasy inžinierskych sietí sú 

v územnom pláne vyznačené len orientačne a nezobrazujú ich presnú polohu. Taktiež sa 

vyjadrili, že takého inžinierske siete vôbec nemusia ísť cez spomínaný pozemok č. 637/7, ale 

môžu byť vedené kľudne cez verejné priestranstvo a preto tu nie je dôvod predať pozemok 

s vecným bremenom obce. 

Poslanec Bc. Michal Hegedüš, DiS. poukazoval na rozsudok Okresného aj Krajského 

súdu, ktorý rozhodol o odstránení oplotenia nachádzajúceho sa na tomto pozemku a dotazoval 

sa, že v akom je to štádiu. Starostka obce poukazuje na to, že tento rozsudok nebol doposiaľ obci 

doručený Okresným či Krajským súdom! 

Poslanci o predaji pozemku ako parc. reg. C KN č. 637/7 o výmere 79 m2 bez vecného 

bremena a o poverení na zabezpečenie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty 

majetku obce na odpredaj tohto majetku hlasovali 4 poslanci „za“, 1 poslanec hlasoval „proti“ 

a 2 poslanci hlasovali „zdržal sa“. 

 

 

10.   Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

Návrh rozpočtového opatrenia bol poslancom aj hlavnému kontrolórovi zaslaný e-mailom 

spolu s pozvánkou. Jedná sa o presun finančných prostriedkov vo výške 80.000,00 eur 

z rezervného fondu na financovanie výstavby Domu smútku. Poslanci už v minulosti prijali 

uznesenie v ktorom poverili starostku obce zabezpečiť vypracovanie projektu a podať žiadosť 

o dotáciu. Obci Rudník bola schválená dotácia v sume 48.253,84 eur. Poslanci diskutovali o tom, 

že projekt doposiaľ nevideli, na čo im starostka odpovedala, že do projektu mohli kedykoľvek 

nahliadnuť na obecnom úrade, ako tak nedávno urobil aj jeden poslanec. Hlasovaním 3 poslanci 

„za“ a 4 poslanci „proti“ toto rozpočtové opatrenie neschválili. 

 

11.  Interpelácie poslancov 

 

 Poslanec Bc. Michal Hegedüš, DiS. prečítal interpelácie, ktoré predložil zapisovateľke, 

no na konci rokovania OZ si ich zobral späť. Do spísania tejto zápisnice neboli interpelácie 

písomne predložené na obecnom úrade. 

 

 

12. Rôzne 

 

V bode Rôzne predniesla starostka obce informácie v nasledovných bodoch: 
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1. Starostka obce vydala smernicu o zabezpečovaní stravovania zamestnancov obce Rudník 

a platí od 15.12.2021. 

2. Informujem, že od 10. januára sme uviedli do prevádzky telocvičňu pre detičky z našej 

MŠ za účelom zvýšenia pohybovej aktivity detí. Niektorý poslanci ju mali aj možnosť si 

pozrieť, ktorí sa zúčastnili prac. stretnutí. 

3. Dňa 12.02.2022 obec organizovala „Pochod po pamätných cestách“ a to jubilejný 40. 

ročník s pietnou spomienkou na zakladateľov pochodu. Rodinným príslušníkom 

zakladateľov (ktorí sa zúčastnili) boli odovzdané pamätné plakety. Pri každom hrobe bola 

zapálená sviečka a položená kvetina. Pietny akt sa konal aj za účasti miestneho farára za 

čo sa mu chcem poďakovať. Účastníkom pochodu boli venované medaily, ako 

spomienka na pochod tak ako v roku 2020. 

Poďakovanie patrí aktívnym poslancom, ktorí sa podielali na príprave pochodu: Dr. 

Drábikovi, p. Novotnému, Ing. Szalonovi, a p. Tancárovi. 

Osobne sa chcem poďakovať za pomoc občanom obce a to p. Šándorovi, p. Ivankovi, p. 

Martošovi st., p. Šuťákovi, ing. Kormošovi, p. Kačmárovi a pracovníčkam úradu p. 

Barciovej a Ing. Helfenovej. 

Na obec bol doručený ďakovný e-mail od účastníčky pochodu – znenie e-mailu bolo 

prečítané. 

4. Informácia o vymáhaní pohľadávok: 

K 31.12.2021 bol stav nasledovný: 

VODA (2019, 2020,2021) z pôvodneho počtu 32neplatičov  ostáva 11 

Poplatky (daň, odpad, pes) z pôvodneho počtu 54 neplatičov ostáva 9    1 prípad 

spolubývajúci 2 neplatiči (bývajú 3) 

5. Dňa 07.03.2022 Združenie mládeže a sympatizantov obce Rudník v zast. Ing. Martošom, 

p. Salonom požiadali o predĺženie nájmu priestorov pre kondičnú kulturistiku. 

6. Zberný dvor 

Na OZ dňa 9.12.2021 bolo uznesením č. 239/12/2021 schválené  

a) Príprava a predloženie žiadosti..... 

b) Zabezpečie fin. prostriedkov...... 

c) Zabezp. Financovania..... 

včetkými poslancami OZ.  V bode programu bola uvedená aj výzva čo ste si mohli naštudovať.  

V súčastnosti sme v stavebnom konaní nakoľko SP je jednou z príloh k žiadosti o príspevok.  

K stavebnému konaniu predložili svoje námietky 3 účastníci konania. S námietkami sa 

vysporiada stavebný úrad v stavebnom konaní. 

Dňa 4.3.2022 predložil poslanec Hegedüš na obec petíciu proti zámeru výstavby a prevádzky 

zberného dvora v obci Rudník s 34 podpismi. Petícia bude vybavená podľa zákona č. 85/1990 

Zb. o petičnom práve. 
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K tomu ešte treba uviesť, kedže ste to takto presne pomenovali, smetisko na pravo sa nebude 

prevádzkovať, z ničoho to nevyplýva. 2x do roka obec zabezpečí vývoz veľkoobjemných 

odpadov tak ako to ukladá zákon o odpadoch. Do VKK na veľkoobjemný odpad nepatrí lístie, 

konáre, krabice od topánok a nebezpečný odpad.  

Starostka obce položila otázku poslancovi Hegedüšovi na základe čoho zverejnil informáciu na 

sociálnej sieti že starostka obce zaplatila za projekt do 6.000,00 eur. Uvedená informácia 

zverejnená poslancom je nepravdivá a zavádzajúca! 

 

7. TJ Partizán 

Dňa 18. 2. 2022 predložil poslanec Hegedüš (v zast. štatutára) TJ Partizán ŠM Rudník na obec 

Rudník oznámenie o zámere usporiadať kultúrne podujatie na území katastra obce Rudník 

„Vatra SNP“ nad obcou pri kríži dňa 28.08.2022. 

V oznámení je cit. zákon 96/1991 Zb. a  VZN 1/2009. Cit. zákon je zákon o verejených 

kultúrnych podujatiach (v ktorom je presne vymenované ktoré sú to podajatia) a VZN z r. 2009 

je o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických 

podujatí. Vatra nespadá ani do jedného druhu podujatia. V ozn. cit. zákon 122/2013 Z.z. je 

neplatný a bol zrušený. 

Na základe oficiálne vyžiadanej informácie podľa zák. o informáciach z MV SR subjekt IČO 

17075424 má názov TJ Partizán ŠM Rudník, sídlo je klub TJ Partizán ŠM Rudník. Meno 

štatutára nebolo organizáciou (subjektom) ministerstvu oznámené. 

Organizácia (subjekt) nemá splnenú povinnosť uloženú ustanovením § 20a ods. 1 zákona č. 

83/1990 ZB. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorý bol novelizovaný na 

základe zák. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov Ministerstvu vnútra písomne zaslať do 30. júna 2019 aktuálne 

údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, 

adresa trvalého pobytu, dátum nar. a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu 

s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch 

štatutárneho orgánu (dôkaz – list z MV SR). 

Ďalej pečiatka TJ na oznámení je vyhotovená s erbom obce, čo je v rozpore s ust. § 1b zák. 

369/1990 Zb. . Obec nedala súhlas na použitie erbu.  

 

 8. Humanitárna pomoc pre Ukrajinu 

Od 01.03. do 04.03.2022 sa uskutočnila humanitárna zbierka na pomoc Ukrajine ktorú 

zorganizovala Obec Rudník a Farský úrad v Rudníku. Humanitárna pomoc bude odovzdaná do 

detského domova v Štóse. 

 

Poslanci informácie v bode Rôzne zobrali na vedomie. 
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13.  Diskusia 

 

 Diskutovalo sa o Telovýchovnej jednote, čističke odpadových vôd, rekonštrukcii cesty na 

Brezovej, výstavbe zberného dvora či o zmene územného plánu obce. 

 

14.   Schválené uznesenia - rekapitulácia 

Na 23. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 09.03.2022 boli prijaté 

uznesenia čísla: 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 a 250, ktoré boli priebežne 

schvaľované za každým prerokovaným bodom programu.  

 

Uznesenie číslo 241/03/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

U r č u j e 

 

Za zapisovateľku zápisnice: Petra Barciová 

Za overovateľov zápisnice:   Ján Tancár, Ing. Tibor Szalona 

 

 Počet Mená poslancov 

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

Cibrík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Novotný 

 

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

 

 

 

Uznesenie číslo 242/03/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

S ch v a ľ u j e 

Program 23. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke ako 

návrh s doplnením bodu programu č. 11 – Interpelácie poslancov 

 

 Počet Mená poslancov 

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

Cibrík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Novotný 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................  
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Uznesenie číslo 243/03/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

V o l í  

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

 Počet Mená poslancov 

Za: 4 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Tancár, Bc. Hegedüš, DiS 

Proti: 0  

Zdržal sa: 2 Ing. Cibrík, M. Cibrik 

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Novotný 

 

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

 
 

Uznesenie číslo 244/03/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S ch v a ľ u j e 

Vstupnú správu/zámer spracovania programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 

Rudník na roky 2022-2028 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Tancár, Novotný, Ing. Cibrík 

Proti: 0  

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

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

 

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

 

 

Uznesenie číslo 245/03/2022 

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 2021 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Tancár, M. Cibrik, Bc. Hegedüš, 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 246/03/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

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

návrh VZN č. 1/2022 o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a poskytovaní 

elektronických služieb obcou Rudník 

b) u z n á š a    s a  

na VZN č. 1/2022 o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a poskytovaní 

elektronických služieb obcou Rudník 

 

 Počet Mená poslancov 

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

Cibrík, Novotný 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

 

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

 

Uznesenie číslo 247/03/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

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

Žiadosť p. Jána Červeňáka ml. o odkúpenie majetku obce – pozemku s parc. reg. KN-C č. 324/3 

súčasť parcely reg. KN-E č. 2200/1 v k. ú. Rudník 

 Počet Mená poslancov 

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

Cibrík, Novotný 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

 

b) S c h v a ľ u j e (zámer) 

Zámer predaja nehnuteľností, ako prebytočný majetok obce zapísanej na LV č. 699 o výmere 

1032 m2 parcela reg, KN-C č. 324/3 – zastavaná plocha a nádvorie (parcela reg. KN-E č. 

2200/1), nakoľko nie je predmetné územie využívané obcou a je zarastené burinou a trávou, 

pričom zle pôsobí esteticky.  

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Tancár, Novotný, Ing. Cibrík 

Proti: 0  

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

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  
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c.) P o v e r u j e 

Ing. Oľgu Kormošovú, starostku obce 

a) zabezpečením znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku obce na 

odpredaj tohto majetku  

b) zabezpečením vytýčenia parcely KN-C č.324/3 

 Počet Mená poslancov 

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

Cibrík, Novotný 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

 

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

Uznesenie číslo 248/03/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

 a) S ch v a ľ u j e 

Predaj nehnuteľnosti zapísanej v k. ú. Rudník – majetok obce Rudník na LV č. 699 ako parc. reg. 

C KN č. 637/7 o výmere 79 m2, zastavané plochy a nádvoria. 

 b) P o v e r u j e 

Zabezpečením znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku obce na odpredaj 

tohto majetku 

 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 1 Bc. Hegedüš, DiS 

Zdržal sa: 2 M. Cibrik, Ing. Cibrík 

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

 

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

 

 

 

 

Uznesenie číslo 249/03/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

 S ch v a ľ u j e 

rozpočtové opatrenie č.: 1/2022 

rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie finančných operácií 

prevod prostriedkov z rezervného fondu v sume 80.000,00 € 
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 Počet Mená poslancov 

Za: 3 MUDr. Drábik, Tancár, Novotný 

Proti: 4 Bc. Hegedüš, DiS, Ing. Szalona, M. Cibrik, Ing. Cibrík 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

 

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

 

 

 

Uznesenie číslo 250/03/2022 

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. Hegedüš, DiS, Ing. 

Cibrík, Novotný 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 0  

 

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

 

 

15.   Záver 

Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starostka obce ukončila zasadanie obecného 

zastupiteľstva a poďakovala sa prítomným za účasť.  

 
Rudník,  14.03.2022 

Napísala: Barciová Petra v.r. 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

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

 

 

 

 

    Ing. Oľga Kormošová v.r. 

                   starostka obce 


