
 
Obec Rudník 

Rudník 205  

044 23 pošta Jasov 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Zápisnica - 1. verejné zasadanie OcZ Rudník dňa 25.11.2022 strana č. 1 

Číslo spisu: 137/2022 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

z 1. verejného (ustanovujúceho) zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 

25.11.2022 v kultúrnom dome v Rudníku 

 

Prítomní:  Ing. Oľga Kormošová – starostka obce,  

MUDr. Vladimír Drábik, Ing. Tibor Szalona, Marián Cibrík, Ján Novotný, 

Bc. Michal Hegeduš, DiS – poslanci obecného zastupiteľstva,  

Ján Červeňák, Blažej Migas, Igor Sabó – novozvolení poslanci obecného 

zastupiteľstva, 

Ladislav Tresa – hlavný kontrolór obce, Petra Barciová – zapisovateľka, 

Ing. Jana Helfenová – ekonóm obce, Kamil Cibrík – predseda miestnej 

volebnej komisie v Rudníku 

 

občania obce Rudník podľa prezenčnej listiny 

 

  

 

 

Návrh programu: 

 
1) Úvodné náležitosti: 

 a)  Otvorenie zasadnutia 

 b)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 c)  Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

 d)  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie osvedčenia o zvolení za   

      starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia  

      novozvoleným starostom 

 e)  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 f)  Vystúpenie starostky 

2)  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  

3)  Poverenie starostky obce na výkon funkcie zástupcu starostky obce v súlade s ustanovením §13b    

 ods. 1 zákona o obecnom zriadení 

4)  Poverenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia  

 zastupiteľstva v súlade so znením §12 zákona o obecnom zriadení 

5)  Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného   

 záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba  

 jej členov 

6)  Zriadenie komisií, voľba ich členov a predsedov 

7)  Diskusia 

8)  Záver 
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Schválený program: 

 
1) Úvodné náležitosti: 

 a)  Otvorenie zasadnutia 

 b)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 c)  Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

 d)  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie osvedčenia o zvolení za   

      starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia  

      novozvoleným starostom 

 e)  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 f)  Vystúpenie starostky 

2)  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  

3)  Poverenie starostky obce na výkon funkcie zástupcu starostky obce v súlade s ustanovením §13b    

 ods. 1 zákona o obecnom zriadení 

4)  Poverenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia  

 zastupiteľstva v súlade so znením §12 zákona o obecnom zriadení 

5)  Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného   

 záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba  

 jej členov 

6)  Zriadenie komisií, voľba ich členov a predsedov 

7)  Diskusia 

8)  Záver 

 

1. Úvodné náležitosti 

 

Starostka Ing. Oľga Kormošová otvorila ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva 

v Rudníku privítaním všetkých prítomných. Za zapisovateľku určila p. Barciovú a za 

overovateľov zápisnice p. poslancov Ing. Szalonu a MUDr. Drábika. Predseda miestnej volebnej 

komisie v Rudníku pán Kamil Cibrík oboznámil prítomných s výsledkami volieb do orgánov 

samosprávy obcí, ktoré sa konali 29.10.2022. Na funkciu starostu obce kandidovali 2 kandidáti 

a za starostku obce bola zvolená p. Ing. Oľga Kormošová s počtom hlasov 222. 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov v poradí podľa abecedy: 

 

Marián Cibrík    SMER – sociálna demokracia     

Ján Červeňák    Kresťanskodemokratické hnutie     

MUDr. Vladimír Drábik  Kresťanskodemokratické hnutie     

Bc. Michal Hegeduš, DiS.  Nezávislý kandidát     

Blažej Migas    Kresťanskodemokratické hnutie     

Igor Sabó           SME RODINA     

Ing. Tibor Szalona   Kresťanskodemokratické hnutie    

   

 

Ostatní kandidáti na poslancov do obecného zastupiteľatva zostávajú ako náhradníci podľa počtu 

získaných hlasov.  

Starostka Ing. Oľga Kormošová zložila zákonom stanovený sľub ktorý potvrdila 

vlastnoručným podpisom. Predseda miestnej volebnej komisie odovzdal starostke obce 

osvedčenie o zvolení a insígnie.  
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Pani starostka vyzvala poslanca MUDr. Vladimíra Drábika k prečítaniu sľubu poslancov 

OcZ a následne novozvolení poslanci zložili sľub poslanca, ktorý potvrdili vlastnoručným 

podpisom. Starostka obce odovzdala novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva 

osvedčenie o zvolení.  

Starostka predniesla príhovor kde sa poďakovala občanom za prejavenú dôveru a taktiež 

všetkým poslancom z predošlého volebného obdobia za doterajšiu prácu. 

Z uvedeného zasadania bol vyhotovený zvukový záznam.  

 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

 

Starostka predložila Návrh programu 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý všetci 

poslanci schválili hlasovaním 7 „za“. 

 

3.   Poverenie starostky obce na výkon funkcie zástupcu starostky obce v súlade  

      s ustanovením §13b ods. 1 zákona o obecnom zriadení 

 

 Starostka obce  na výkon funkcie zástupcu starostu obce na volebné obdobie 2022 – 2026  

poverila pána poslanca MUDr. Vladimíra Drábika v súlade s ustanovením §13b ods. 1 zákona o 

obecnom zriadení. Všetci poslanci zobrali poverenie starostky na vedomie. 

4.   Poverenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia  

      zastupiteľstva v súlade so znením §12 zákona o obecnom zriadení 

 

V tomto bode programu obecné zastupiteľstvo obce Rudník poverilo pána poslanca Ing. 

Tibora Szalonu hlasovaním 7 poslanci „za“ zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 

tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. 

 

5.    Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného  

       záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov  

       a voľba jej členov 

V tomto bode programu pani starostka predložila návrh na zvolenie členov Komisie na 

ochranu verejného záujmu, zriadenú podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Za 

predsedu tejto komisie bol zvolený Blažej Migas – nominant strany Kresťanskodemokratické 

hnutie, ktorá mala medzi zvolenými poslancami najväčšie zastúpenie. 

 

6.   Zriadenie komisií, voľba ich členov a predsedov 

Starostka obce predložila prítomným návrh na zriadenie komisií podľa Rokovacieho 

poriadku a požiadala o voľbu členov a predsedov jednotlivých komisií a takto boli zvolení: 

 

a) komisia Stavebná a životného prostredia: 

- členovia: - z poslancov: Marián Cibrík 

    Ing. Tibor Szalona 

    Igor Sabó  

    Blažej Migas 

- predseda:   Ján Červeňák 
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b) komisia Finančná: 

- členovia: - z poslancov: MUDr. Vladimír Drábik 

    Ján Červeňák 

    Bc. Michal Hegedüš, DiS. 

    Igor Sabó    

- predseda:   Ing. Tibor Szalona 

 

c) komisia Kultúry a športu: 

- členovia: - z poslancov: MUDr. Vladimír Drábik 

    Ján Červeňák 

    Ing. Tibor Szalona 

        - z občanov: Mgr. Ivana Domanič 

- predseda:   Igor Sabó 

 

7.    Diskusia  

 

V tomto bode sa neprihlásil o slovo žiaden poslanec ani občan. 

 

8.    Záver  

Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starostka obce ukončila zasadanie obecného 

zastupiteľstva, poďakovala sa za doterajšiu spoluprácu poslancom v predchádzajúcom volebnom 

období a poďakovala sa všetkým prítomným za účasť.  

 
Rudník,  01.12.2022 

Napísala: Barciová Petra 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

MUDr. Vladimír Drábik                           ............................................ 

 

 

 

 

    Ing. Oľga Kormošová  

                   starostka obce 


