
 
Obec Rudník 

Rudník 205  

044 23 pošta Jasov 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Zápisnica - 2. verejné zasadanie OcZ Rudník dňa 16.12.2022 strana č. 1 

Číslo spisu: 147/2022 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

z 2. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 16.12.2022 v triede 

bývalej ZŠ v Rudníku 

 

Prítomní:  Ing. Oľga Kormošová - starostka obce Rudník 

MUDr. Vladimír Drábik – zástupca starostky, Marián Cibrík, Ján 

Červeňák, Bc. Michal Hegedüš, DiS., Igor Sabó, Ing. Tibor Szalona– 

poslanci obecného zastupiteľstva 

 

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

Ladislav Tresa – HKO Rudník  

 

Neprítomní: Blažej Migas (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 26. verejného zasadnutia OZ dňa 14.10.2022 

6. Návrh na odvolanie člena Rady školy Ing. Mgr. Jozefa Cibríka 

7. Voľba nového člena Rady školy z poslancov OZ 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2023 

9. Návrh rozpočtu Obce Rudník na rok 2023 s výhľadom na rok 2024 a 2025 + stanovisko HKO 

10. Návrh VZN č. 3/2022 – dodatok č. 2 VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku v MŠ a v školskom zariadení 

zriadených obcou Rudník 

11. Návrh VZN č. 4/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce 

Rudník 

12. Návrh VZN č. 5/2022 o dani z nehnuteľností na území obce Rudník 

13. Dodatok č. 17 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu 

14. Rozpočtové opatrenie 2/2022 

15. Interpelácie poslancov 

16. Rôzne 

17. Diskusia 

18. Prijaté uznesenia – rekapitulácia 

19. 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 26. verejného zasadnutia OZ dňa 14.10.2022 

6. Návrh na odvolanie člena Rady školy Ing. Mgr. Jozefa Cibríka 

7. Voľba nového člena Rady školy z poslancov OZ 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2023 

9. Návrh rozpočtu Obce Rudník na rok 2023 s výhľadom na rok 2024 a 2025 + stanovisko HKO 

10. Návrh VZN č. 3/2022 – dodatok č. 2 VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku v MŠ a v školskom zariadení 

zriadených obcou Rudník 

11. Návrh VZN č. 4/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce 

Rudník 

12. Návrh VZN č. 5/2022 o dani z nehnuteľností na území obce Rudník 

13. Dodatok č. 17 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu 

14. Rozpočtové opatrenie 2/2022 

15. Interpelácie poslancov 

16. Rôzne 

17. Diskusia 

18. Prijaté uznesenia – rekapitulácia 

19. Záver 

 

1. Otvorenie zasadania 

 

 Starostka Ing. Oľga Kormošová otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva ktoré sa 

konalo v zasadačke obecného úradu 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. 

Igora Saba a p. Jána Červeňáka. 

 

 

3.   Schválenie programu rokovania 

 

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

s pozvánkou. Prítomní poslanci predložený návrh programu schválili (6 poslanci hlasovali 

„za“, 1 poslanec bol neprítomný).  

 

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

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

hlasovaním 4 poslancami „za“ , 1 poslanec hlasoval „proti“, 1 poslanec „zdržal sa“ a 1 poslanec 

nebol prítomný. 

 

 

5.    Kontrola prijatých uznesení z 26. verejného zasadnutia OZ dňa 14.10.2022 

 

Z prijatých uznesení verejného zasadnutia OZ konaného dňa 14.10.2022 sa kontrolovalo 

plnenie uznesenia č. 287/10/2022, v ktorom poslanci schválili podpísanie dohody ohľadom 

modernizácie verejného osvetlenia s Košickým samosprávnym krajom. Dohoda bola podpísaná 

a odoslaná Košickému samosprávnemu kraju. Ostatné prijaté uznesenia si nevyžadovali ich 

plnenie. Prítomní poslanci kontrolu vzali na vedomie. 

 

6.   Návrh na odvolanie člena Rady školy Ing. Mgr. Jozefa Cibríka 

 

Z dôvodu, že pán Ing. Mgr. Jozef Cibrík v tomto volebnom období už nie je poslanec, 

a do Rady školy bol zvolený z radu poslancov, je potrebné ho odvolať aby sa mohol zvoliť nový 

člen Rady školy z poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2022-2026. 

Všetci prítomní poslanci (6) schválili odvolanie Ing. Mgr. Jozefa Cibríka z Rady školy. 

 

7.    Voľba nového člena Rady školy z poslancov OZ 

 

 Starostka obce navrhla zvoliť za člena Rady školy zástupcu starostky p. MUDr. 

Vladimíra Drábika, no poslancami nebol zvolený. Poslanec Ing. Szalona navrhol zvoliť za člena 

Rady školy poslanca Igora Saba, ktorý bol hlasovaním 4 poslanci „za“, 2 poslanci hlasovaním 

„proti“ a 1 poslanec neprítomný, zvolený za člena Rady školy z poslancov OZ. 

 

 

8.    Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2023 

Hlavný kontrolór obce predložil prítomným poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti 

HKO na I. polrok 2023 ku ktorému neboli podané žiadne pripomienky. 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 I. polrok 2023 a to konkrétne 

kontrola: 

-  kontrola stavu nájomných zmlúv medzi obcou a podnikateľskými subjektami a občianskymi   

   združeniami,  

-  kontrola plnenia uznesení OZ za II. polrok 2022, 

-  kontrola nakladania s fin. prostriedkami ŠJ a MŠ v Rudníku, 

-  kontrola účtovných dokladov, 

-  rôzne mimoriadne kontroly podľa požiadaviek Obecného zastupiteľstva a starostky obce  

   v súlade so zákonným postupom.  

Ďalej má za úlohu vypracovať Ročnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2022, odborné 

stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2022 a vypracovať Plán kontrolnej činnosti 

HKO na II. polrok 2023. 
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Poslanec Ing. Szalona požaduje, aby sa HKO zúčastňoval aj na zasadnutiach komisií. 

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

kontrolnej činnosti. 

  

9.     Návrh rozpočtu obce Rudník na rok 2023 s výhľadom na rok 2024 a 2025, stanovisko  

       HKO 

 Návrh rozpočtu obce bol zverejnený na úradnej tabuli aj na webovom sídle obce 

v zákonom stanovenej lehote (01.12.2022). Zo strany občanov neboli doručené žiadne 

pripomienky k rozpočtu. Hlavný kontrolór obce prečítal stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 

2023 s výhľadom na rok 2024 a 2025. 

Návrh rozpočtu je nastavený ako vyrovnaný. Je záväzný v hlavných kategóriách. 

V ostatných položkách a podpoložkách sa môže meniť rozpočtovými opatreniami v zmysle 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Súčasťou rozpočtu je aj rozpočet na 

materskú školu a školskú jedáleň. Rozpočty na nasledujúce 2 roky nie sú záväzné, majú len 

orientačný charakter a ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.  

Záverom hlavný kontrolór skonštatoval, že Návrh rozpočtu obce Rudník na rok 2023 

a Výhľadový rozpočet na roky 2024 a 2025 je v súlade so všeobecnými záväznými právnymi 

predpismi, pričom odporúča OcZ Rozpočet obce Rudník na rok 2023 schváliť a výhľadový 

rozpočet vziať na vedomie. K rozpočtu zasadala aj finančná komisia, ktorá tak isto doporučuje 

predložený návrh rozpočtu schváliť. Na druhý deň po zasadaní fin. komisie jeden s jej členov, 

poslanec Bc. Michal Hegedüš, DiS. predložil na OcÚ pripomienku k návrhu rozpočtu, ktorá bola 

vyhodnotená ako nedôvodná a toto vyhodnotenie bolo zaslané všetkým poslancom OZ. 

Rozpočet obce vo výške príjmy v sume 360.300,00 € a výdavky v sume 360.300,00 € na 

rok 2023 poslanci schválili hlasovaním 4 poslanci „za“, 1 poslanec „proti“, 1 poslanec „zdržal 

sa“ a 1 poslanec bol neprítomný. Výhľadový rozpočet na roky 2024 a 2025 vzali na vedomie. Na 

vedomie bolo vzaté aj stanovisko HKO. 

 

 

10.   Návrh VZN č. 3/2022 – dodatok č. 2 VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku v MŠ  

        a v školskom zariadení zriadených obcou Rudník 

 

 Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote (30.11.2022) 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. 3/2022 bolo poslancami 

schválené hlasovaním 5 poslanci „za“, 1 poslanec „zdržal sa“ a 1 poslanec bol neprítomný. 

Schválené VZN bude zverejnené na úradnej tabuli aj na webovom sídle obce. 

 

11.   Návrh VZN č. 4/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný  

        odpad na území obce Rudník 

 

Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote (30.11.2022) zverejnený na úradnej tabuli 

aj na web stránke obce a taktiež prerokovaný na zasadaní finančnej komisie. Zo strany občanov 

neboli zaslané žiadne pripomienky. Poslanec Bc. Michal Hegedüš, DiS. predložil pripomienku, 

ktorá bola vyhodnotená ako nedôvodná. Vyhodnotenie pripomienky bolo zaslané všetkým 

poslancom a tak isto aj predkladateľovi. Poslanci návrh VZN-ka obdržali v písomnej forme 

spolu s pozvánkou. VZN č. 4/2022 bolo poslancami schválené hlasovaním 4 poslanci „za“, 2 

poslanci „zdržal sa“ a 1 poslanec bol neprítomný. Schválené VZN bude zverejnené na úradnej 

tabuli aj na webovom sídle obce. 
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12.   Návrh VZN č. 5/2022 o dani z nehnuteľností na území obce Rudník 

 

Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote (01.12.2022) zverejnený na úradnej tabuli 

aj na web stránke obce a taktiež prerokovaný na zasadaní finančnej komisie. Zo strany občanov 

neboli zaslané žiadne pripomienky. Poslanec Bc. Michal Hegedüš, DiS. predložil pripomienku, 

ktorá nebola dostatočne zdôvodnená a bola vyhodnotená ako nedôvodná. Vyhodnotenie 

pripomienky bolo zaslané všetkým poslancom a tak isto aj predkladateľovi. Poslanci návrh 

VZN-ka obdržali v písomnej forme spolu s pozvánkou. VZN č. 5/2022 bolo poslancami 

schválené hlasovaním 4 poslanci „za“, 1 poslanec hlasoval „proti“, 1 poslanec „zdržal sa“ a 1 

poslanec bol neprítomný. Schválené VZN bude zverejnené na úradnej tabuli aj na webovom 

sídle obce. 

  

 

13.   Dodatok č. 17 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 od nového roku 2023 upravuje tarifný plat podľa kolektívnej zmluvy vyššieho 

stupňa uplatňovanej pri prácach vo verejnej správe a tak isto sa príspevok našej obce na jej mzdu 

každoročne upravuje podľa počtu obyvateľov v obci ku koncu kalendárneho roka. 

 Všetci prítomní poslanci Dodatok č. 17 schválili. 

 

14.   Rozpočtové opatrenie 2/2022 

 

 Rozpočtové opatrenie bolo poslancom zaslané spolu s pozvánkou. Týka sa predovšetkým 

presunu fin. prostriedkov na mzdy, keďže v priebehu roka došlo neplánovane k zvýšeniu taríf 

zamestnancov a prísľubu vlády na tzv. odmeny pre infláciu s ktorými sa pri zostavovaní 

rozpočtu minulého roka nerátalo. Všetci prítomní poslanci toto rozpočtové opatrenie schválili. 

 

15.   Interpelácie poslancov 

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

Hegedüš, DiS. sa opozdene dotazoval, či obec na odvolanie k protestu prokurátora dostala už 

odpoveď. Starostka mu odpovedala, že žiadna odpoveď na obec ešte doručená nebola. 

 

16. Rôzne 

 

V bode Rôzne sa poslanec Marián Cibrík pýtal, či sa niečo mieni robiť s čističkou 

odpadových vôd, pretože omietka opadáva a stav sa mu celkovo nepozdáva. Starostka obce 

navrhla aby zasadala stavebná komisia a dohodol sa ďalší postup. 

 

Starostka obce predniesla informácie v nasledovných bodoch: 

 

 Finančný audit za rok 2021 

Správa z finančného auditu s potrebnými dokumentami je prístupná na obecnom úrade 

u ekonómky obce pani Ing. Janky Helfenovej. 
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Detské ihrisko 

Na obecný úrad boli doručené zmluvy o poskytnutie dotácie na detské ihrisko 

a podpísané starostkou obce boli následne odoslané späť na podpis na Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny. 

 

Vymáhanie nedoplatkov 

V obci ešte stále máme poplatníkov, ktorí si neplnia svoje povinnosti a intenzívne sa 

pracuje na ich vymáhaní. Neplatičov máme žiaľ aj z radu poslancov. 

 

ČOV p. Matej Sabol 

Pán Matej Sabol si chce zriadiť na svojom pozemku ČOV a odtokové potrubie z nej má 

viesť cez obecný pozemok. Je potrebné aby zasadala stavebná a finančná komisia a zaujala svoje 

stanovisko nakoľko pán Sabol navrhuje obecný pozemok buď odkúpiť, prenajať si alebo naň 

zriadiť vecné bremeno. 

 

Parkovanie áut na obecných pozemkoch 

Starostka obce žiada obyvateľov obce aby osobné motorové vozidlá neparkovali na 

obecných pozemkoch, pretože častokrát zavadzajú pri zimnej údržbe a sťažuje sa aj firma 

KOSIT a.s., ktorá má veľakrát problém dostať sa do ulíc a vykonať zber odpadu. Nehovoriac 

o tom, keď nastane kalamita z dôvodu intenzívneho sneženia alebo poľadovica. 

Všetci prítomní poslanci vzali informácie v tomto bode na vedomie. 

17.  Diskusia 

 

 Diskutovalo sa o zasadaniach komisií, materskej škole a multifunkčnom ihrisku. 

 

18.   Prijaté uznesenia - rekapitulácia 

Na 2. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 16.12.2022 boli prijaté uznesenia 

čísla: 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 21, ktoré boli priebežne schvaľované za 

každým prerokovaným bodom programu.  

 

Uznesenie číslo 08/12/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

U r č u j e 

Za zapisovateľku zápisnice: Petra Barciová 

Za overovateľov zápisnice:   Igor Sabó, Ján Červeňák 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Cibrík, Červeňák, MUDr. Drábik, Bc. Hegedüš, DiS., Sabó, Ing. 

Szalona 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Migas 

 

Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
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Uznesenie číslo 09/12/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

S ch v a ľ u j e 

Program 2. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke ako 

návrh  

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Cibrík, Červeňák, MUDr. Drábik, Bc. Hegedüš, DiS., Sabó, Ing. 

Szalona 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Migas 

 

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

    

 

Uznesenie číslo 10/12/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

V o l í  

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

 Počet Mená poslancov 

Za: 4 Červeňák, MUDr. Drábik, Sabó, Ing. Szalona 

Proti: 1 Bc. Hegedüš, DiS. 

Zdržal sa: 1 Cibrík 

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Migas 

 

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

 

Uznesenie číslo 11/12/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

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

Uskutočnenú kontrolu uznesení z 26. verejného zasadania OcZ v Rudníku konaného dňa 

14.10.2022 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Cibrík, Červeňák, MUDr. Drábik, Bc. Hegedüš, DiS., Sabó, Ing. 

Szalona 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Migas 

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



 

Zápisnica - 2. verejné zasadanie OcZ Rudník dňa 16.12.2022 strana č. 8 

 

Uznesenie číslo 12/12/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník   

S c h v a ľ u j e 

Odvolanie Ing. Mgr. Jozefa Cibríka z Rady školy 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Cibrík, Červeňák, MUDr. Drábik, Bc. Hegedüš, DiS., Sabó, Ing. 

Szalona 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Migas 

 

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

 

Uznesenie číslo 13/12/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník   

V o l í 

Za nového člena do Rady školy Igora Saba 

 Počet Mená poslancov 

Za: 4 Červeňák, MUDr. Drábik, Sabó, Ing. Szalona 

Proti: 2 Bc. Hegedüš, DiS., Cibrík 

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Migas 

 

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

 

 

 

Uznesenie číslo 14/12/2022 

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 I. polrok 2023 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Cibrík, Červeňák, MUDr. Drábik, Bc. Hegedüš, DiS., Sabó, Ing. 

Szalona 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Migas 
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b) P o v e r u j e    

Hlavného kontrolóra Obce Rudník výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Cibrík, Červeňák, MUDr. Drábik, Bc. Hegedüš, DiS., Sabó, Ing. 

Szalona 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Migas 

 

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

 

 

 

Uznesenie číslo 15/12/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) S c h v a ľ u j e  

Rozpočet Obce Rudník na rok 2023 bez programovej štruktúry vo výške:  

Príjmy:  360.300,00 Eur 

Výdavky:  360.300,00 Eur 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 4 Červeňák, MUDr. Drábik, Sabó, Ing. Szalona 

Proti: 1 Bc. Hegedüš, DiS. 

Zdržal sa: 1 Cibrík 

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Migas 

 

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

Výhľadový Rozpočet Obce Rudník na roky 2024 a 2025 

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

Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu Obce Rudník na rok 2023 s výhľadom na rok 2024 a 2025 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Cibrík, Červeňák, MUDr. Drábik, Bc. Hegedüš, DiS., Sabó, Ing. 

Szalona 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Migas 

 

Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
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Uznesenie číslo 16/12/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

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

návrh VZN č. 3/2022 – dodatok č. 2/2019 o určení výšky príspevku v MŠ a školskom 

zariadení zriadených obcou Rudník 

b) u z n á š a    s a  

na VZN č. 3/2022 – dodatok č. 2/2019 o určení výšky príspevku v MŠ a školskom 

zariadení zriadených obcou Rudník 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 Červeňák, MUDr. Drábik, Bc. Hegedüš, DiS., Sabó, Ing. Szalona 

Proti: -  

Zdržal sa: 1 Cibrík 

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Migas 

 

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

 

 

Uznesenie číslo 17/12/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

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

návrh VZN č. 4/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad na území obce Rudník 

      b)  u z n á š a    s a  

na VZN č. 4/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na 

území obce Rudník 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 4 Červeňák, MUDr. Drábik, Sabó, Ing. Szalona 

Proti: -  

Zdržal sa: 2 Cibrík, Bc. Hegedüš, DiS. 

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Migas 

 

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

 

 

 

Uznesenie číslo 18/12/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

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

návrh VZN č. 5/2022 o dani z nehnuteľností na území obce Rudník 

      b)  u z n á š a    s a  

na VZN č. 5/2022 o dani z nehnuteľností na území obce Rudník  
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 Počet Mená poslancov 

Za: 4 Červeňák, MUDr. Drábik, Sabó, Ing. Szalona 

Proti: 1 Bc. Hegedüš, DiS. 

Zdržal sa: 1 Cibrík 

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Migas 

 

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

Uznesenie číslo 19/12/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S ch v a ľ u j e  

Dodatok č. 17 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Cibrík, Červeňák, MUDr. Drábik, Bc. Hegedüš, DiS., Sabó, Ing. 

Szalona 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Migas 

 

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

 

 

 

Uznesenie číslo 20/12/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S c h v a ľ u j e   

rozpočtové opatrenie č.: 2/2022 

a) rozpočtové opatrenie – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky v sume 4 760,- € 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Cibrík, Červeňák, MUDr. Drábik, Bc. Hegedüš, DiS., Sabó, Ing. 

Szalona 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Migas 

 

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

 

 

 



 

Zápisnica - 2. verejné zasadanie OcZ Rudník dňa 16.12.2022 strana č. 12 

 

Uznesenie číslo 21/12/2022 

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 Cibrík, Červeňák, MUDr. Drábik, Bc. Hegedüš, DiS., Sabó, Ing. 

Szalona 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 1 Migas 

 

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

 

 

 

19.   Záver 

Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starostka obce ukončila zasadanie obecného 

zastupiteľstva a poďakovala sa prítomným za účasť.  

 
Rudník,  27.12.2022 

Napísala: Barciová Petra 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Igor Sabó                         ............................................ 

 

Ján Červeňák                                        ............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

    Ing. Oľga Kormošová  

                   starostka obce 


