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Číslo spisu: 67/2022 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

z 24. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 07.06.2022 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., Ján Tancár (prítomný po 4. minúte po otvorení 

zasadnutia), Ing. Jozef Cibrík, Ján Novotný – poslanci obecného 

zastupiteľstva 

 

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

Ladislav Tresa – HKO Rudník  

 

Neprítomní: Marián Cibrik (neospravedlnený) 

  

 

 

Návrh programu: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Schválenie návrhovej komisie 

5. Kontrola prijatých uznesení z 23. verejného zasadnutia OZ dňa 09.03.2022 

6. Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce Rudník za rok 2021 

7. Schválenie záverečného účtu obce Rudník za rok 2021 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2022 

9. Správa HKO z kontroly plnenia uznesení za II. polrok 2021 

10. Schválenie PHRSR obce Rudník na roky 2022 – 2028 

11. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Rudník na roky 2022 - 2028 

12. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

13. Predĺženie nájomnej zmluvy Občianskemu združeniu mládeže a sympatizantov obce Rudník 

14. Žiadosť o schválenie dotácie z rozpočtu obce pre Občianske združenie mládeže a sympatizantov obce Rudník 

15. Žiadosť o kúpu obecného pozemku parc. reg. C KN 324/3 – Anastázia Šándorová a Juraj Kozel 

16. Žiadosť o kúpu obecného pozemku parc. reg. C KN 324/3 – Jozef Tokár 

17. Žiadosť o kúpu obecného pozemku parc. reg. C KN 324/3 – Mgr. Nina Konečná 

18. Schválenie spôsobu predaja majetku obce parc. reg. C KN 324/3 – záhrada o výmere 1032 m2  v k.ú. Rudník 

19. Žiadosť pána Martina Žáka o odkúpenie časti obecnej parcely pred rodinným domom so súpisným číslom 8 

20. Rôzne 

21. Diskusia 

22. Prijaté uznesenia – rekapitulácia 

23. 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. Kontrola prijatých uznesení z 23. verejného zasadnutia OZ dňa 09.03.2022 

6. Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce Rudník za rok 2021 

7. Schválenie záverečného účtu obce Rudník za rok 2021 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2022 

9. Správa HKO z kontroly plnenia uznesení za II. polrok 2021 

10. Schválenie PHRSR obce Rudník na roky 2022 – 2028 

11. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Rudník na roky 2022 - 2028 

12. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

13. Predĺženie nájomnej zmluvy Občianskemu združeniu mládeže a sympatizantov obce Rudník 

14. Žiadosť o schválenie dotácie z rozpočtu obce pre Občianske združenie mládeže a sympatizantov obce Rudník 

15. Žiadosť o kúpu obecného pozemku parc. reg. C KN 324/3 – Anastázia Šándorová a Juraj Kozel 

16. Žiadosť o kúpu obecného pozemku parc. reg. C KN 324/3 – Jozef Tokár 

17. Žiadosť o kúpu obecného pozemku parc. reg. C KN 324/3 – Mgr. Nina Konečná 

18. Schválenie spôsobu predaja majetku obce parc. reg. C KN 324/3 – záhrada o výmere 1032 m2  v k.ú. Rudník 

19. Žiadosť pána Martina Žáka o odkúpenie časti obecnej parcely pred rodinným domom so súpisným číslom 8 

20. Rôzne 

21. Diskusia 

22. Prijaté uznesenia – rekapitulácia 

23. 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. 

Ing. Tibora Szalonu a p. MUDr. Vladimíra Drábika. 

 

 

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). Poslanec Bc. 

Michal Hegedüš, DiS. požadoval do programu doplniť ešte aj bod – Interpelácie poslancov. 
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Tento bod však nebol do programu rokovania zaradený, nakoľko ho poslanci hlasovaním 

neschválili. 

 

4.   Schválenie návrhovej komisie 

 

Do návrhovej komisie navrhla starostka obce zvoliť poslanca Bc. Michala Hegedüša, 

DiS. a poslanca Ing. Jozefa Cibríka, ktorí boli obecným zastupiteľstvom do komisie zvolení 

hlasovaním 3 poslancami „za“, 2 poslanci hlasovali „proti“ , 1 poslanec hlasoval „zdržal sa“ a 1 

poslanec nebol prítomný. 

 

 

5.    Kontrola prijatých uznesení z 23. verejného zasadnutia OZ dňa 09.03.2022 

 

Z prijatých uznesení verejného zasadnutia OZ konaného dňa 09.03.2022 sa kontrolovalo  

plnenie uznesenia č. 247/03/2022, ktorým poverili starostku obce zabezpečiť znalecký posudok 

a zabezpečiť zameranie parcely č. C KN 324/3. Bol vypracovaný znalecký posudok, 

vypracovaný geometrický plán a vykonaný vklad do katastra nehnuteľností. Prijaté ostatné 

uznesenia si nevyžadovali ich plnenie.  

 

6.   Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce Rudník za rok 2021 

 

HKO vo svojom stanovisku konštatoval, že Záverečný účet obce bol zostavený na 

základe plnenia rozpočtu. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný a obsahoval 

povinné náležitosti. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021, ktorý 

bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 03.12.2020. Rozpočet bol v priebehu roka zmenený 

3- krát, tak ako je to uvedené v záverečnom účte obce Rudník za rok 2021. Výsledkom 

hospodárenia Obce Rudník v roku 2021 je prebytok v sume +49.464,12 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. 

 

7.    Schválenie záverečného účtu obce Rudník za rok 2021 

Na obecný úrad neboli doručené pripomienky ani návrhy k návrhu záverečného účtu obce 

Rudník za rok 2021, ktorý bol riadne a v zákonnej lehote zverejnený na úradnej tabuli a web 

stránke obce (dňa 12.05.2022). 

Všetci prítomný poslanci schválili záverečný účet obce Rudník za rok 2021 bez výhrad 

a schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

49.464,12 eur. 

 

 

8.    Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2022 

Hlavný kontrolór obce predložil prítomným poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti 

HKO na II. 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 II. polrok 2022 a to konkrétne kontrola: 
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-  plnenia Uznesení za I. polrok 2022,  

-  čerpania rozpočtu, 

            -  pokladne, 

 -  nájomných zmlúv medzi obcou a podnikateľskými subjektmi a OZ, 

 -  účtovných dokladov, 

-  rôzne mimoriadne kontroly podľa požiadaviek Obecného zastupiteľstva a starostky  

obce v súlade so zákonným postupom. 

 Ďalej má za úlohu vypracovať stanovisko HKO k rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na 

roky 2024 a 2025 a vypracovať Plán kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2023. 

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

plánu kontrolnej činnosti. 

  

9.     Správa HKO z kontroly plnenia uznesení za II. polrok 2021 

 

Hlavný kontrolór obce vykonával kontrolu plnenia uznesení od 203/07/2021 do 

240/12/2021. 

K Uzneseniu č. 236/12/2021 o schválení zmluvy o vecnom bremene s VSD a.s., Košice 

k el. vedeniu a trafostanici sa HKO pýtal, či je splnené. Starostka obce mu odpovedala, že 

s firmou VSD a.s. je podpísaná zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Pýtal sa 

aj na Uznesenie č. 239/12/2021 o žiadosti o nenávratný fin. príspevok na zberný dvor a to 

konkrétne otázku v akom štádiu je realizácia tohto uznesenia. Starostka obce mu odpovedala, že 

uznesenie je v plnení, obec ešte o tento príspevok žiadosť nepodala. 

Poslanci správu z kontroly vzali na vedomie. 

 

 

10.   Schválenie PHRSR obce Rudník na roky 2022 - 2028 

Návrh PHRSR (Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja) obce Rudník na 

roky 2022 – 2028 bol všetkým poslancom predložený na preštudovanie a do 10.05. bola 

stanovená lehota na predkladanie pripomienok a návrhov na doplnenie. Až 17.05. predložil 

poslanec Ing. Szalona návrhy skôr týkajúce sa zmien územného plánu. Všetci prítomní poslanci 

PHRSR na roky 2022 – 2028 schválili. 

 

11.  Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Rudník na roky 2022 - 2028 

 Návrh komunitného plánu sociálnych služieb obce Rudník na roky 2022 – 2028 bol 

všetkým poslancom predložený na preštudovanie. K návrhu neboli podané žiadne pripomienky 

a všetci prítomní poslanci komunitný plán sociálnych služieb obce Rudník na roky 2022 – 2028 

schválili. 

 

12.  Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

 

 V tomto rozpočtovom opatrení ide o presun finančných prostriedkov z rezervného fondu 

na financovanie autobusových zastávok, preložku vodovodu (ktorý je pod mostným telesom na 

štátnej ceste, ktorý sa bude rekonštruovať investorom Košický samosprávny kraj), plot na 

cintoríne o dĺžke 250 m a schody pred kultúrnym domom v celkovej sume 31.900,00 eur. 

Poslanci rozpočtové opatrenie schválili hlasovaním 5 poslanci „za“ a 1 poslanec „proti“. 
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13.  Predĺženie nájomnej zmluvy Občianskemu združeniu mládeže a sympatizantov obce  

       Rudník 

 

 Občianske združenie mládeže a sympatizantov obce Rudník predložilo návrh na 

predĺženie nájomnej zmluvy na využívanie priestorov na poschodí kultúrneho domu na kondičnú 

kulturistiku na obdobie 10 rokov. Poslanci sa na pracovnej porade zhodli na uzavretí dodatku na 

dobu neurčitú s čím súhlasí aj hlavný kontrolór obce. Všetci prítomní poslanci schválili 

predĺženie nájomnej zmluvy pre OZ mládeže a sympatizantov obce Rudník na dobu neurčitú 

a doplnenie skutočnej využívanej výmery na cvičenie v dodatku k tejto nájomnej zmluvy. 

 

14. Žiadosť o schválenie dotácie z rozpočtu obce pre Občianske združenie mládeže  

      a sympatizantov obce Rudník 

 

 Dňa 15.03.2022 podalo OZ mládeže a sympatizantov obce Rudník do podateľne 

obecného úradu žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce čo stihli v stanovenom termíne na 

predkladanie takýchto žiadostí (do konca marca). Žiadosť sa týka zakúpenia bežiaceho pásu 

a OZ uvádza sumu 1.300,00 eur. V rozpočte obce je schválené poskytnúť dotáciu maximálne 

v sume 1.000,00 eur. Všetci prítomní poslanci schválili poskytnutie dotácie OZ mládeže 

a sympatizantov obce Rudník v sume 1.000,00 eur. 

 

15. Žiadosť o kúpu obecného pozemku parc. reg. C KN 324/3 – Anastázia Šándorová  

      a Juraj Kozel 

 

 Dňa 09.03.2022 bol na zasadaní obecného zastupiteľstva schválený zámer predať 

pozemok obce parc. reg. C KN 324/3 na ktorého odkúpenie podal žiadosť pán Ján Červeňák ml.. 

Dňa 29.03.2022 bola do podateľne obecného úradu doručená žiadosť o odkúpenie tohto 

pozemku pani Anastáziou Šándorovou a Jurajom Kozelom. Všetci prítomní poslanci zobrali túto 

žiadosť na vedomie. 

 

16. Žiadosť o kúpu obecného pozemku parc. reg. C KN 324/3 – Jozef Tokár 

 

Dňa 21.04.2022 bola do podateľne obecného úradu doručená žiadosť o odkúpenie 

pozemku parc. reg. C KN 324/3 záujemcom Jozefom Tokárom. Všetci prítomní poslanci zobrali 

túto žiadosť na vedomie. 

 

17. Žiadosť o kúpu obecného pozemku parc. reg. C KN 324/3 – Mgr. Nina Konečná 

 

Dňa 21.04.2022 bola do podateľne obecného úradu doručená žiadosť o odkúpenie 

pozemku parc. reg. C KN 324/3 záujemkyne Mgr. Niny Konečnej. Všetci prítomní poslanci 

zobrali túto žiadosť na vedomie.  
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18. Schválenie spôsobu predaja majetku obce parc. reg. C KN 324/3 – záhrada o výmere  

      1032 m2  v k.ú. Rudník 

 

 Na predchádzajúcom zasadaní OZ v Rudníku bol schválený zámer predať tento pozemok 

a starostka obce bola  poverená zabezpečiť znalecký posudok a zameranie predmetnej parcely. 

Súdnoznalecký posudok bol vypracovaný Ing. Jurajom Miškovičom a to na sumu 4.960,00 eur. 

Táto parcela je už aj zavkladovaná v katastri nehnuteľností na LV 699 ako záhrada o výmere 

1032 m2 reg. C KN 324/3. Podľa hodnoty pozemku má byť uskutočnený prevod tohto majetku 

priamym predajom minimálne za hodnotu stanovenú znalcom. Obecný úrad zverejní po 

schválení spôsobu predaja podmienky takéhoto predaja a výzvu na predkladanie cenových 

ponúk. Víťazom takéhoto predaja bude uchádzač o pozemok, ktorý predloží najvyššiu cenovú 

ponuku. Poslanec Bc. Michal Hegedüš, DiS. apeluje s tým, že predajom tohto pozemku sa 

zamedzí priamy prístup k parcele reg. C KN 324/1 a navrhuje zachovať prístupovú cestu k tejto 

parcele. Poslanci o spôsobe predaja tohto pozemku hlasovali 6 poslancov za „zdržal sa“ – spôsob 

predaja pozemku nebol obecným zastupiteľstvom schválený. 

 

19. Žiadosť pána Martina Žáka o odkúpenie časti obecnej parcely pred rodinným domom  

      so súpisným číslom 8 

 

 Pán Martin Žák si podal žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku parc. reg. E KN 

244/1 o výmere 135 m2 (výmeru si pán Žák určil sám, nebol predložený geometrický plán). 

V tesnej blízkosti pozemku preteká aj potok, ktorý je v správe Slovenského vodohospodárskeho 

podniku a pri ňom je aj určité ochranné pásmo (o stanovisko o vymedzení ochranného pásma 

požiadala starostka obce listom). K predmetnému predaju mala stretnutie aj stavebná komisia 

kde poslanec Ing. Tibor Szalona by presadzoval skôr dlhodobý prenájom ako predaj. Cez 

pozemok vedú aj inžinierske siete a je naprojektovaná kanalizácia a rekonštrukcia vodovodu. 

Poslanci hlasovaním 5 „za“ a 1 „zdržal sa“ zobrali túto žiadosť na vedomie. 

 

20. Rôzne 

 

V bode Rôzne predniesla starostka obce informácie v nasledovných bodoch: 

 

 4. festival Rudohoria 

Dňa 11.06.2022 sa bude konať v Malej ide. Každá obec z regiónu Rudohoria bude mať 

k dispozícii svoj stánok. Súťažiť sa bude vo varení gulášu, obce budú reprezentovať rôzni 

remeselníci a na všetkých ľudí čaká aj bohatý program. 

 

VSD a.s. – stavba rozšírenie trafo stanice, posilnenie siete 

VSD a.s. distribuovala oznámenia o začatí stavby dotknutým vlastníkom parciel, nakoľko 

na obecnom pozemku pri OcÚ sa vybuduje nová trafo stanica a vymenia sa aj niektoré káble 

slúžiace na distribúciu elektriny. 

 

Upozornenie prokurátora 

Obci Rudník bolo doručené upozornenie prokurátora z Okresnej prokuratúry Košice-

okolie týkajúce sa podnetu poslanca Bc. Michala Hegedüša, DiS. na prípadné porušenie zákona 
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o majetku obcí a zákona o obecnom zriadení týkajúce sa uznesenia č. 248/03/2022 – predaj 

obecného majetku manželom Kormošovým. Toto uznesenie nebolo prijaté 3/5 väčšinou 

poslancov a preto sa považuje za neprijaté a neplniteľné. Upozornenie prokurátora nezrušilo 

uznesenie č. 248/03/2022. Starostka obce k tomuto upozorneniu zaslala stanovisko na Okresnú 

prokuratúru Košice-okolie. 

 

Prešetrenie vybavenia petície proti výstavbe zberného dvora v obci Rudník 

Dňa 18.05.2022 predložil HKO starostke obce informáciu z prešetrenia vybavenia 

petície, ktorou ho poveril poslanec Bc. Michal Hegedüš, DiS.. Petícia bola vybavená v zmysle 

zákona o petičnom práve. Jednotlivec ako poslanec nie je oprávnený ukladať HKO vykonanie 

kontroly. 

 

Užívanie obecných pozemkov fyzickými osobami a výzva potravinám MÁRIA 

V obci sa doteraz neriešilo užívanie obecných pozemkov fyzickými osobami (je ich 

niekoľko) a tak isto Obec Rudník vyzvala prevádzkovateľa potravín MÁRIA o predloženie 

nájomnej zmluvy z Obcou, keďže potraviny sa nachádzajú na obecnom pozemku. Na obecný 

úrad bola predložená nájomná zmluva z roku 1997 uzatvorená s Urbariátom Rudník, kde nebolo 

uvedené žiadne číslo parcely, ani číslo listu vlastníctva a ani účel nájmu. 

21.  Diskusia 

 

 Diskutovalo sa o kultúrnych akciách ako napr. deň detí, o pochovávaní nebohých 

v kostole a o obecných pozemkoch a ich kosení. 

 

22.   Prijaté uznesenia - rekapitulácia 

Na 24. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 07.06.2022 boli prijaté 

uznesenia čísla: 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 

267 a 268, ktoré boli priebežne schvaľované za každým prerokovaným bodom programu.  

 

Uznesenie číslo 251/06/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

U r č u j e 

 

Za zapisovateľku zápisnice: Petra Barciová 

Za overovateľov zápisnice:   Ing. Tibor Szalona, MUDr. Vladimír Drábik 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. Cibrík, Novotný 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 2 Cibrík M., Tancár 

 

Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
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Uznesenie číslo 252/06/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

S ch v a ľ u j e 

 

Program 24. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke ako návrh  

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. Cibrík, Novotný, 

Tancár 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Cibrík M. 

  

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

 

   

Uznesenie číslo 253/06/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

V o l í  

Návrhovú komisiu v zložení:  Bc. Michal Hegedüš, DiS, Ing. Cibrík 

 Počet Mená poslancov 

Za: 3 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Novotný 

Proti: 2 Bc. Hegeduš, DiS, Ing. Cibrík 

Zdržal sa: 1 Tancár 

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Cibrík M. 

 

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

Uznesenie číslo 254/06/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

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

Uskutočnenú kontrolu uznesení z 23. verejného zasadania OcZ v Rudníku konaného dňa 

09.03.2022 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. Cibrík, Novotný, 

Tancár 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Cibrík M. 

  

Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.................... 
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Uznesenie číslo 255/06/2022 

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 2021 

 

b/    s c h v a ľ u j e  

Záverečný účet Obce Rudník za rok 2021 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  

49.464,12 eur 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. Cibrík, Novotný, 

Tancár 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Cibrík M. 

  

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

 

 

 

 

 

 

Uznesenie číslo 256/06/2022 

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 2022 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. Cibrík, Novotný, 

Tancár 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Cibrík M. 

  

b) P o v e r u j e    

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

Za: 6 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. Cibrík, Novotný, 

Tancár 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Cibrík M. 

  

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

 

 
 

Uznesenie číslo 257/06/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

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

Správu HKO z kontroly plnenia uznesení za II. polrok 2021 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. Cibrík, Novotný, 

Tancár 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Cibrík M. 

  

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

Uznesenie číslo 258/06/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

 S ch v a ľ u j e 

vypracovaný dokument – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Rudník na 

roky 2022 - 2028 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. Cibrík, Novotný, 

Tancár 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Cibrík M. 

  

Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
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Uznesenie číslo 259/06/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

 S ch v a ľ u j e 

vypracovaný dokument – Komunitný plán sociálnych služieb obce Rudník na roky 2022 - 2028 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. Cibrík, Novotný, 

Tancár 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Cibrík M. 

  

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

 

 

 

 

Uznesenie číslo 260/06/2022 

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 31.900,00 € 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 1 Bc. Hegeduš, DiS 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Cibrík M. 

  

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

 

 

 

Uznesenie číslo 261/06/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) s ch v a ľ u j e 

Predĺženie nájomnej zmluvy – vypracovanie dodatku k nájomnej zmluve s Občianskym 

združením mládeže a sympatizantov obce Rudník týkajúcej sa nájmu priestorov na parcele č. 

530 reg. C – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Rudník, druh stavby 19 – Budova pre šport a na 

rekreačné účely (priestory bývalého baru na poschodí) na obdobie dobu neurčitú + úprava 

výmery podľa skutočného stavu. 

 

b) p o v e r u j e 

starostku obce Ing. Oľgu Kormošovú vypracovaním a uzavretím dodatku k nájomnej zmluve 
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 Počet Mená poslancov 

Za: 6 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. Cibrík, Novotný, 

Tancár 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Cibrík M. 

  

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

 

 

 

Uznesenie číslo 262/06/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S c h v a ľ u j e 

Poskytnutie dotácie Občianskemu združeniu mládeže a sympatizantov obce Rudník z rozpočtu 

obce vo výške 1.000,00 eur. 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. Cibrík, Novotný, 

Tancár 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Cibrík M. 

  

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

 

 

 

Uznesenie číslo 263/06/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

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

Žiadosť o kúpu obecného pozemku parc. reg. C KN 324/3 žiadateľov Anastázia Šándorová 

a Juraj Kozel 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. Cibrík, Novotný, 

Tancár 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Cibrík M. 

  

Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
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Uznesenie číslo 264/06/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

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

Žiadosť o kúpu obecného pozemku parc. reg. C KN 324/3 žiadateľa Jozefa Tokára 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. Cibrík, Novotný, 

Tancár 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Cibrík M. 

  

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

 

Uznesenie číslo 265/06/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

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

Žiadosť o kúpu obecného pozemku parc. reg. C KN 324/3 žiadateľky Mgr. Niny Konečnej 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. Cibrík, Novotný, 

Tancár 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Cibrík M. 

  

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

 

 

Uznesenie číslo 266/06/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

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

Že schválilo zámer predať majetok obce svojim uznesením č. 247/03/2022 zo dňa 09.03.2022 

 

 2)    s c h v a ľ u j e  

a) spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom 1) tohto uznesenia a to priamym predajom   

    najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa vyhlášky MS SR   

    č. 492/2004 Z. z. v platnom znení. 

    Predmetná nehnuteľnosť je pozemok – záhrada, nachádzajúca sa v katastrálnom území   

    Rudník, obec Rudník, okres Košice-okolie zapísaný na LV 699 ako: 

    - reg. „C“ KN parc. č. 324/3 o výmere 1032 m² - záhrada, 

    ktorá je určená na odpredaj sa bude predávať priamym predajom najmenej za cenu vo    

    výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z.   

    o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov t. j. minimálne za    
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    cenu 4.960,00 eur v zmysle znaleckého posudku zo dňa 23.05.2022, číslo 65/2022,   

    vyhotovený znalcom Ing. Jurajom Miškovičom, Záhradná 71, 045 01  Moldava nad  

    Bodvou, ev. číslo 912363 

 

b) znenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľnosti, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce   

    Rudník.  

    Nehnuteľnosť sa predá za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu určenú na základe      

    znaleckého posudku zo dňa 23.05.2022, vypracovaného znalcom Ing. Jurajom   

    Miškovičom, evidenčné číslo 912363, a to za cenu 4.960,00 eur. 

 

c) podmienky predaja: určuje sa 15 dňová lehota na predkladanie cenových ponúk odo dňa   

    zverejnenia v tlači, úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. 

 

 3)    p o v e r u j e  obecný úrad 

 

a) aby zverejnil zámer predať zhora uvedený majetok formou priameho predaja v regionálnej   

    tlači spolu s uvedením miesta, kde sú zverejnené podmienky tohto priameho predaja   

    majetku obce 

b) aby zabezpečil zverejnenie podmienok priameho predaja majetku obce na úradnej tabuli   

    obce Rudník a oznámením na internetovej stránke obce Rudník 

 

c) Ing. Oľgu Kormošovú, starostku obce 

    vykonaním potrebných úkonov súvisiacich s týmto uznesením 

 Počet Mená poslancov 

Za: 0  

Proti: 0  

Zdržal sa: 6 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. Cibrík, Novotný, 

Tancár 

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Cibrík M. 

  

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

 

 

Uznesenie číslo 267/06/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

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

Žiadosť pána Martina Žáka o odkúpenie časti obecnej parcely pred rodinným domom so SČ 8  

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Bc. Hegeduš, DiS, Novotný, Tancár 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Ing. Cibrík 

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Cibrík M. 

  

Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
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Uznesenie číslo 268/06/2022 

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: 6 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Bc. Hegeduš, DiS, Ing. Cibrík, Novotný, 

Tancár 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Cibrík M. 

  

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

 

 

23.   Záver 

Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starostka obce ukončila zasadanie obecného 

zastupiteľstva a poďakovala sa prítomným za účasť.  

 
Rudník,  15.06.2022 

Napísala: Barciová Petra, v.r. 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

MUDr. Vladimír Drábik, v.r.               ............................................ 

 

 

 

 

    Ing. Oľga Kormošová, v.r.  

                   starostka obce 


