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Číslo spisu: 130/2022 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

z 26. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 14.10.2022 v triede 

bývalej ZŠ v Rudníku 

 

Prítomní:  Ing. Oľga Kormošová - starostka obce Rudník 

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

Jozef Cibrík, Ján Novotný – poslanci obecného zastupiteľstva 

 

Petra Barciová – referentka obce, Ladislav Tresa – HKO Rudník  

 

Neprítomní: Ján Tancár (ospravedlnený), Bc. Michal Hegedüš, DiS. (ospravedlnený) 

a Marián Cibrík (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 25. verejného zasadnutia OZ dňa 18.07.2022 

6. Správa HKO z kontroly plnenia uznesení OZ za 1. polrok 2022 

7. Návrh VZN č. 2/2022 o zrušení VZN obce číslo 6/2007 o úhradách za služby poskytované obcou 

8. Dodatok č. 16 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu 

9. Schválenie sadzobníka úhrad za krátkodobý nájom majetku obce Rudník 

10. Prerokovanie a schválenie zásad odmeňovania poslancov 

11. Modernizácia verejného osvetlenia 

12. Interpelácie poslancov 

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. Prijaté uznesenia – rekapitulácia 

16. 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 25. verejného zasadnutia OZ dňa 18.07.2022 
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6. Správa HKO z kontroly plnenia uznesení OZ za 1. polrok 2022 

7. Návrh VZN č. 2/2022 o zrušení VZN obce číslo 6/2007 o úhradách za služby poskytované obcou 

8. Dodatok č. 16 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu 

9. Schválenie sadzobníka úhrad za krátkodobý nájom majetku obce Rudník 

10. Prerokovanie a schválenie zásad odmeňovania poslancov 

11. Modernizácia verejného osvetlenia 

12. Interpelácie poslancov 

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. Prijaté 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 OZ  je teda uznášaniaschopné. 

Z uvedeného zasadania sa vyhotovuje 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. Jána Novotného. 

 

 

3.   Schválenie programu rokovania 

 

 Návrh programu a návrh uznesení spolu s prílohami bol poslancom zaslaný spolu 

s pozvánkou. Prítomní poslanci predložený návrh programu schválili (4 poslanci hlasovali 

„za“, 3 poslanci neboli prítomní).  

 

4.   Schválenie návrhovej komisie 

 

Do návrhovej komisie navrhla starostka obce zvoliť zástupcu starostky p. MUDr. 

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

komisie zvolení hlasovaním 4 poslancami „za“ a 3 poslanci neboli prítomní. 

 

 

5.    Kontrola prijatých uznesení z 25. verejného zasadnutia OZ dňa 18.07.2022 

 

Z prijatých uznesení verejného zasadnutia OZ konaného dňa 18.07.2022 sa kontrolovalo 

plnenie uznesenia č. 276/07/2022, v ktorom poslanci schválili prípravu 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. Toto uznesenie je v plnení, keďže k žiadosti je potrebné dokladovať aj množstvo 
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dokladov. Ostatné prijaté uznesenia si nevyžadovali ich plnenie. Prítomní poslanci kontrolu vzali 

na vedomie. 

 

6.   Správa HKO z kontroly plnenia uznesení OZ za 1. polrok 2022 

 

Hlavný kontrolór obce vykonával kontrolu plnenia uznesení od 241/03/2022 do 

286/06/2022. Kontrolou nezistil závažné nedostatky v ich plnení. 

Poslanci správu z kontroly vzali na vedomie. 

 

7.    Návrh VZN č. 2/2022 o zrušení VZN obce číslo 6/2007 o úhradách za služby  

       poskytované obcou 

 

       Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote (23.09.2022) zverejnený na úradnej 

tabuli aj na web stránke obce. Zo strany občanov neboli zaslané žiadne pripomienky. Poslanci 

návrh VZN-ka obdržali v písomnej forme spolu s pozvánkou. VZN č. 2/2022 bolo všetkými 

prítomnými poslancami schválené. Schválené VZN bude zverejnené na úradnej tabuli aj na 

webovom sídle obce. 

 

8.    Dodatok č. 16 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu 

Dodatok sa týka stavebného úradu, kde každý druhý utorok pôsobí v Rudníku 

zamestnankyňa Spoločného obecného úradu – stavebný úrad. V dodatku sa jej upravuje výška 

mzdy, keďže sa tarifný plat od júla tohto roku zvýšil o 3% podľa kolektívnej zmluvy vyššieho 

stupňa uplatňovanej pri prácach vo verejnej správe. 

 Všetci prítomní poslanci Dodatok č. 16 schválili. 

  

9.     Schválenie sadzobníka úhrad za krátkodobý nájom majetku obce Rudník 

 

       Poslancom bol návrh sadzobníka zaslaný na preštudovanie a pripomienkovanie. Všetci 

prítomní poslanci tento sadzobník schválili s vypustením bodu, v ktorom sa hovorí, že starosta 

má oprávnenie krátkodobý nájom odmietnuť bez udania dôvodu. 

 

10.   Prerokovanie a schválenie zásad odmeňovania poslancov 

 

        Poslanec Ing. Tibor Szalona podal do podateľne OcÚ návrh na zmeny v zásadách 

odmeňovania poslancov, týkajúci sa zvýšenia odmien za účasť na zasadnutiach obecného 

zastupiteľstva, za účasť na verejných akciách a tak isto aj odmeny členom komisií. Zo strany 

poslanca Ing. Cibríka padol návrh zaviesť pre poslancov aj paušálnu platbu, na ktorú by mal 

nárok každý poslanec + odmena za účasť na zasadaní obecného zastupiteľstva a tak isto 

navrhoval aj určitú valorizáciu týchto odmien. Poslanci zahlasovali za pôvodný návrh 

predložený poslancom Ing. Szalonom a to hlasovaním 3 poslanci „za“, 1 poslanec „zdržal sa“ a 3 

poslanci neprítomní. 

 

11.   Modernizácia verejného osvetlenia 

 

        Košický samosprávny kraj v priebehu tohto volebného obdobia zasielalo na obce dotazníky 

a ankety týkajúce sa jednotlivých obcí kde sa dotazoval, čo v nich chýba a čo by potrebovali 
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vylepšiť atď.. Košický samosprávny kraj si vybral 9 obcí, ktoré oslovil. Cieľom tejto dohody je 

docieliť výraznú úsporu energie na verejnom osvetlení po modernizácií verejného osvetlenia. 

Predpokladá sa s modernizáciou 117 svetelných bodov v našej obci. Celkové náklady na 

zapojenie sa do tejto implementácie sú 990,95 eur, ktoré budú slúžiť na vypracovanie 

energetického certifikátu a na posúdenie možných riešení v modernizácií verejného osvetlenia 

v obci Rudník. Všetci prítomní poslanci schválili uzatvorenie Dohody o spolupráci. 

 

12.   Interpelácie poslancov 

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

 

13. Rôzne 

 

V bode Rôzne predniesla starostka obce informácie v nasledovných bodoch: 

 

 Neplatiči miestnych daní a poplatkov 

Vymáhanie nezaplatených daní a poplatkov pokračuje. Na začiatku roka 2019 evidovala 

obec približne 40 neplatičov a teraz ich eviduje 11. Niektorí kandidáti na poslancov do volieb do 

samosprávy obcí v roku 2022 taktiež nemajú zaplatené poplatky. 

 

Upozornenie prokurátora 

Toto upozornenie sa týka nezaradenia bodu „interpelácie poslancov“ do rokovania OZ. 

Prokurátorka sa v tomto upozornení vyjadrovala k rokovaciemu poriadku inej obce a tak 

starostka obce zaslala na prokuratúru upovedomenie. Upozornenie prokurátora je týmto 

nedôvodné, no obci ešte odpoveď z prokuratúry nebola doručená. 

 

Kompostéry 

Obci bola schválená dotácia z Environmentálneho fondu na kúpu kompostérov. 

Kompostér dostane každá domácnosť. 

 

Detské inhrisko 

Obci bola schválená dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na zriadenie 

detského ihriska. 

 

Vnútorné predpisy 

Starostka obce vydala Smernicu o zabezpečovaní stravovania zamestnancov obce 

Rudník, Smernicu o tvorbe a použití sociálneho fondu a taktiež Sadzobník úhrad za služby 

poskytované obcou Rudník, ktorý je zverejnený na web stránke obce. 

 

Mikrobusy -  MAS RUDOHORIE 

16 obcí z regiónu Rudohoria má k dispozícii 2 mikrobusy – jeden bude v Poproči a jeden 

v Medzeve a bude slúžiť na prepravu osôb žijúcich v týchto obciach, či už na kultúrne, 

spoločenské alebo iné aktivity. Bude pripravená smernica týkajúca sa zamestnania vodiča 

mikrobusu, úhrad za službu, zapožičania mikrobusu atď.. 
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Vojnové hroby - rekonštrukcia 

Obec každoročne dostáva dotáciu na rekonštrukciu a obnovu vojnových hrobov. 

Starostka obce oslovila sociálne podniky v Poproči a v Jablonove nad Turňou. Sociálny podnik 

Poproč ponúkol výhodnejšiu cenu a rekonštrukčné práce vykoná v termíne do sviatku Všetkých 

svätých, ak to dovolia poveternostné podmienky. 

 

Vývoz komunálneho odpadu – KOSIT a.s. 

Od nového roka spoločnosť KOSIT a.s. avizovala navýšenie cien za vývoz 

a zneškodnenie komunálneho odpadu o približne 20 %. Poplatky za komunálne a drobné 

stavebné odpady sa v obci zvyšovať ešte zatiaľ nebudú. 

 

14.  Diskusia 

 

 V tomto bode sa nik neprihlásil o slovo. 

 

15.   Prijaté uznesenia - rekapitulácia 

Na 26. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 14.10.2022 boli prijaté 

uznesenia čísla: 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 a 288, ktoré boli priebežne 

schvaľované za každým prerokovaným bodom programu.  

 

Uznesenie číslo 278/10/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

U r č u j e 

 

Za zapisovateľku zápisnice: Petra Barciová 

Za overovateľov zápisnice:  Ing. Tibor Szalona, Ján Novotný  

 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 3 M. Cibrík, Bc. Hegedüš, DiS., Tancár 

 

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

 

 

 

Uznesenie číslo 279/10/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

S ch v a ľ u j e 

 

Program 26. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke ako 

návrh  



 

Zápisnica - 26. verejné zasadanie OcZ Rudník dňa 14.10.2022 strana č. 6 

 

 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 3 M. Cibrík, Bc. Hegedüš, DiS., Tancár 

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

 

 

    

Uznesenie číslo 280/10/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

V o l í  

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

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 3 M. Cibrík, Bc. Hegedüš, DiS., Tancár 

 

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

 

 
 

Uznesenie číslo 281/10/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

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

Uskutočnenú kontrolu uznesení z 25. verejného zasadania OcZ v Rudníku konaného dňa 

18.07.2022 

 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 3 M. Cibrík, Bc. Hegedüš, DiS., Tancár 

 

Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
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Uznesenie číslo 282/10/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník   

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

Správu HKO z kontroly plnenia uznesení OZ za 1. polrok 2022 

 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 3 M. Cibrík, Bc. Hegedüš, DiS., Tancár 

 

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

 

 

Uznesenie číslo 283/10/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

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

návrh VZN č. 2/2022 o zrušení VZN obce číslo 6/2007 o úhradách za služby poskytované 

obcou 

b) u z n á š a    s a  

na VZN č. 2/2022 o zrušení VZN obce číslo 6/2007 o úhradách za služby poskytované 

obcou 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 3 M. Cibrík, Bc. Hegedüš, DiS., Tancár 

 

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

Uznesenie číslo 284/10/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S ch v a ľ u j e  

Dodatok č. 16 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 3 M. Cibrík, Bc. Hegedüš, DiS., Tancár 

 

Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
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Uznesenie číslo 285/10/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

 S ch v a ľ u j e 

v súlade s ustanovením § 11 odsek 4 písmeno a) zákona č. 369/1990 Zb., ustanoveniami zákona 

č. 138/1991 Zb., ustanovením § 3 odsek 1 zákona č. 18/1996 Z.z. a v súlade s ustanoveniami 

Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

Sadzobník úhrad na krátkodobý nájom majetku obce Rudník 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 3 M. Cibrík, Bc. Hegedüš, DiS., Tancár 

 

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

 

 

Uznesenie číslo 286/10/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

 S ch v a ľ u j e 

v súlade s ustanovením § 11 odsek 4 písmená k) a r) aj v súlade s ustanovením § 25 odseky 5, 6, 

7, 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva obce Rudník 

 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Ing. Cibrík 

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 3 M. Cibrík, Bc. Hegedüš, DiS., Tancár 

 

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

 

 

 

 

Uznesenie číslo 287/10/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

 S ch v a ľ u j e 

Uzatvorenie Dohody o spolupráci pri implementácii akčného plánu trvalo udržateľného 

energetického rozvoja Košického samosprávneho kraja podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník  - modernizácia verejného osvetlenia, medzi Obcou Rudník, 

Rudník 205, 044 23 a Košickým samosprávnym krajom, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 
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 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 3 M. Cibrík, Bc. Hegedüš, DiS., Tancár 

 

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

 

 

 

Uznesenie číslo 288/10/2022 

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: 4 MUDr. Drábik, Ing. Szalona, Novotný, Ing. Cibrík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 3 M. Cibrík, Bc. Hegedüš, DiS., Tancár 

 

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,  20.10.2022 

Napísala: Barciová Petra 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Tibor Szalona                        ............................................ 

 

Ján Novotný                                        ............................................ 

 

 

 

 

    Ing. Oľga Kormošová  

                   starostka obce 


