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Číslo spisu: 85/2022 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

z 25. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 18.07.2022 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, Ing. Jozef Cibrík, Ján Novotný – 

poslanci obecného zastupiteľstva 

 

Petra Barciová – referentka obce, Ladislav Tresa – HKO Rudník  

 

Neprítomní: Ján Tancár (ospravedlnený) 

  

 

 

Návrh programu: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Schválenie návrhovej komisie 

5. Kontrola prijatých uznesení z 24. verejného zasadnutia OZ dňa 07.06.2022 

6. Určenie volebného obvodu v obci Rudník pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

7. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Rudník na volebné obdobie 2022-2026 

8. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Rudník na nové volebné obdobie 2022-2026 

9. Schválenie podania žiadosti o poskytnutie prostriedkov na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných 

historických a pamiatkovo chránených budov v rámci výzvy 02I02-29-V01 – Kultúrny dom v Rudníku 

10. Interpelácie poslancov 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Prijaté uznesenia – rekapitulácia 

14. Záver 

   

Schválený program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Schválenie návrhovej komisie 

5. Kontrola prijatých uznesení z 24. verejného zasadnutia OZ dňa 07.06.2022 

6. Určenie volebného obvodu v obci Rudník pre voľby do orgánov samosprávy obcí 
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7. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Rudník na volebné obdobie 2022-2026 

8. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Rudník na nové volebné obdobie 2022-2026 

9. Schválenie podania žiadosti o poskytnutie prostriedkov na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných 

historických a pamiatkovo chránených budov v rámci výzvy 02I02-29-V01 – Kultúrny dom v Rudníku 

10. Interpelácie poslancov 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Prijaté uznesenia – rekapitulácia 

14. 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 a návrh uzneseníbol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou. Prítomní 

poslanci predložený návrh programu schválili (6 poslanci hlasovali „za“, 1 poslanec nebol 

prítomný).  

 

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 5 poslancami „za“ , 1 poslanec hlasoval „zdržal sa“ a 1 poslanec nebol prítomný. 

 

 

5.    Kontrola prijatých uznesení z 24. verejného zasadnutia OZ dňa 07.06.2022 

 

Z prijatých uznesení verejného zasadnutia OZ konaného dňa 07.06.2022 sa kontrolovalo  

plnenie uznesenia č. 261/06/2022, ktorým bola starostka obce poverená vypracovať dodatok 

k zmluve o nájme pre OZ 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 dobu neurčitú 

a v dodatku sa upravila aj skutočná výmera, ktorú občianske združenie využíva. Ostatné prijaté 

uznesenia si nevyžadovali ich plnenie. Prítomní poslanci kontrolu vzali na vedomie. 
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6.   Určenie volebného obvodu v obci Rudník pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

 

Pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva obce Rudník na roky 2022-2026 všetci 

prítomní poslanci určili hlasovaním „za“ jeden volebný obvod. 

 

7.    Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Rudník na volebné obdobie  

       2022-2026 

       Podľa zákona o obecnom zriadení a počtu obyvateľov je možné v obci Rudník zvoliť 5 

alebo 7 poslancov obecného zastupiteľstva. Poslanec Bc. Michal Hegedüš, DiS., Ing. Tibor 

Szalona a aj HKO Ladislav Tresa odporúča určiť 7 poslancov. Naopak poslanec Ján Novotný 

navrhuje 5 poslancov. O určení počtu poslancov na 5 na nové volebné obdobie 2022-2026 

hlasoval „za“ len poslanec Novotný. Poslanci hlasovaním 5 „za“ a 1 „zdržal sa“ určili počet 

poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2022-2026 na 7 poslancov. V tomto bode 

poslanec Ing. Tibor Szalona prišiel s návrhom zvýšiť odmeny vyplácané poslancom, čo však 

vyžaduje upraviť smernicu o odmeňovaní poslancov. 

 

 

8.    Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Rudník na nové volebné obdobie  

       2022-2026  

V návrhu na uznesenia bol úväzok 1,0 teda celý úväzok. Poslanec Bc. Michal Hegeduš, 

DiS. navrhuje úväzok 0,8. Poslanci hlasovali o určení celého úväzku teda 1,0 a to hlasovaním 5 

poslanci „za“, 1 poslanec „proti“ a 1 poslanec bol neprítomný. 

  

9.     Schválenie podania žiadosti o poskytnutie prostriedkov na podporu obnovy a odolnosti  

       na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov v rámci výzvy  

       02I02-29-V01 – Kultúrny dom v Rudníku 

 

       V rámci tejto výzvy by starostka obce podala žiadosť na obnovu exteriéru kultúrneho domu 

v Rudníku. V tejto výzve nie je potrebné spolufinancovanie zo strany obce. Poslanec Ing. Jozef 

Cibrík sa pýtal, ktoré výdavky sú v tejto výzve považované za oprávnené a neoprávnené. 

Starostka obce mu vysvetlila, že aj projekt, aj stavebný dozor sú oprávnené výdavky a v prípade 

keby došlo k neoprávnenému výdavku, musel by byť schvalovaný rozpočtovým opatrením. 

Poslanci prípravu a predloženie žiadosti a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu obce schválili hlasovaním 5 poslanci „za“, 1 poslanec „zdržal sa“ a 1 

poslanec nebol prítomný. 

 

10.   Interpelácie poslancov 

        V tomto bode sa žiaden z prítomných poslancov neprihlásil o slovo. 

 

11. Rôzne 

V bode Rôzne sa poslanec Bc. Michal Hegedüš, DiS. pýtal aj ostatných poslancov, či 

vedia ako funguje verejné obstarávanie v našej obci. Starostka obce poslancovi vysvetlila, že 

všetko prebieha podľa zákona o verejnom obstarávaní. Poslancovi Ing. Tiborovi Szalonovi sa 
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nepáči, že poslanci do verejného obstarávania vôbec nezasahujú. Starostka obce plánuje uložiť 

HKO Ladislavovi Tresovi úlohu vykonať kontrolu týkajúcu sa procesu verejného obstarávania, 

ktorú odmieta prijať pretože nie je špecialista na verejné obstarávanie. Obec Rudník má 

uzatvorenú riadnu zmluvu o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania. 

 

V bode Rôzne predniesla starostka obce informácie v nasledovných bodoch: 

 

 Festival Rudohoria a Slávnosť sv. Cyrila a Metoda 

Starostka poďakovala poslancom aj občanom, ktorí boli nápomocní na týchto akciách. 

 

Oplotenie cintorína 

Verejným obstarávaním bola vysúťažená firma P.I.S. invest, s.r.o. za sumu 22.776,45 eur 

a s realizáciou stavby sa už začalo. 

 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

Verejným obstarávaním na rekonštrukciu miestnych komunikácií bola vysúťažená firma 

Strabag s.r.o. za sumu 89.892,28 eur. 

 

Autobusové prístrešky a oprava múra na autobusovej zastávke 

Vysúťažená bola príprava plôch pod autobusové prístrešky (8 pätiek a dlažba zastávky 

smer Košice) ako aj oprava múra medzi autobusovou zastávkou smer Jasov a kultúrnym domom 

za 3.003,60 eur. Obe autobusové zastávky sú v cene 4075,20 eur. 

 

Oprava schodov pred kultúrnym domom 

Schodisko pred kultúrnym domom je už značne poškodené a nebezpečné. Oprava oboch 

schodísk bude obec stáť 1.280,00 eur. 

 

Oprava mosta v Rudníku 

Košický samosprávny kraj v rámci rekonštrukcie cesty Moldava nad Bodvou – Košice 

zrekonštruuje most v Rudníku. Počas rekonštrukcie bude dočasne vybudovaná obchádzka po 

ľavej strane smerom do Košíc. Tak isto budú realizovať aj preložku vodovodu. 

 

Pitná voda – obmedzenie 

Naďalej platí zákaz používať pitnú vodu na polievanie záhrad a napúšťanie bazénov. 

 

Miestne poplatky 

Obec zasielala výzvy na zaplatenie poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné 

odpady. Vymáhanie nedoplatkov bude pokračovať aj za nezaplatené dane a vodu. Starostka obce 

upozorňuje na úhradu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pretože obec za 

vývoz komunálneho odpadu platí a neplatičom odpad v najbližšom zvoze nemusí byť vyvezený! 

 

Obecný úrad 

Starostka obce prosí poslancov aj občanov aby sa pri vybavovaní záležitostí na obecnom 

úrade správali k referentke a účtovníčke obce slušne a nepoužívali vulgarizmy. Poslanec Bc. 
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Michal Hegedüš, DiS. odišiel zo zasadania obecného zastupiteľstva práve v tomto bode a to 

v 59. minúte rokovania. 

12.  Diskusia 

 

 Diskutovalo sa o použitých betónových kockách uložených za  kultúrnym domom 

aj o elektrickom vedení pri sade. 

 

13.   Prijaté uznesenia - rekapitulácia 

Na 25. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 18.07.2022 boli prijaté 

uznesenia čísla: 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 a 277, ktoré boli priebežne schvaľované 

za každým prerokovaným bodom programu.  

 

Uznesenie číslo 269/07/2022 

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

M.Cibrik 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Tancár 

 

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

 

 

Uznesenie číslo 270/07/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

S ch v a ľ u j e 

 

Program 25. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke ako 

návrh  

 Počet Mená poslancov 

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

M.Cibrik 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Tancár 

  

Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
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Uznesenie číslo 271/07/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

V o l í  

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

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Bc. Hegedüš, DiS. 

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Tancár 

 

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

 
 

Uznesenie číslo 272/07/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

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

Uskutočnenú kontrolu uznesení z 24. verejného zasadania OcZ v Rudníku konaného dňa 

07.06.2022 

 Počet Mená poslancov 

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

M.Cibrik 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Tancár 

 

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

 

Uznesenie číslo 273/07/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník   

U r č u j e   

v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov počet volebných 

obvodov pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva Obce Rudník pre volebné obdobie na 

roky 2022 – 2026 na 1 volebný obvod 

 Počet Mená poslancov 

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

M.Cibrik 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Tancár 

 

Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
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Uznesenie číslo 274/07/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

U r č u j e  

v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov počet poslancov Obce Rudník na volebné obdobie 2022 – 2026 na 7 

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Bc. Hegedüš, DiS, Ing. Cibrík, M.Cibrik 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Novotný 

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Tancár 

 

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

 

Uznesenie číslo 275/07/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

U r č u j e 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov rozsah výkonu funkcie starostu obce Rudník vo volebnom období 2022 – 2026 

v plnom rozsahu, teda úväzok 1,0.  

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 1 Bc. Hegedüš, DiS. 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Tancár 

 

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

Uznesenie číslo 276/07/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

 S ch v a ľ u j e 

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

„Zníženie energetickej náročnosti budovy – Kultúrny dom v obci Rudník“ realizovaného v rámci 

výzvy 02I02-29-V01 Ministerstva dopravy a výstavby SR 

b) 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: 5 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Bc. Hegedüš, DiS, Ing. Cibrík, Novotný 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 M. Cibrik 

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Tancár 

 

Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
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Uznesenie číslo 277/07/2022 

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. Hegedüš, DiS, Ing. Cibrík, Novotný, 

M.Cibrik 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Tancár 

 

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,  25.07.2022 

Napísala: Barciová Petra, v.r. 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

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

 

 

 

 

    Ing. Oľga Kormošová v.r. 

                   starostka obce 


