ZÁPISNICA
Z V. RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V RUDNEJ

konaného dňa 26.09.2019
v zasadacej miestnosti obce Rudná
Prítomní:

Mgr. Henrieta Horváthová – starostka obce
Členovia obecného zastupiteľstva : Csaba Ádám, Róbert Burkovský,
Bc. Norbert Čapó, Ing. Ján Rabas, Alexander Renčok
Ján Kováč – hlavný kontrolór obce
Jarmila Kissová - pracovníčka obce

Program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania OZ
Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia dňa 13.06.2019
Interpelácie
Plnenie rozpočtu k 30.06.2019
Úprava rozpočtu na rok 2019
Prejednanie predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa : Boglárka
Benöová, rod. Juhászová p.č.KN-C 1140/1 v k.ú.Rudná o výmere 49 m²-ostatná
plocha
9) Zámer predaja časti pozemku s parc. č. 716/1 o výmere 93 m²
-Jozef Horváth, Rudná 95
10) Preplatenie nárokov v súvislosti s užívaním nehnuteľnosti patriacemu Ladislavovi
Nagyovi, Rudná č. 117
11) Rôzne – informácie
12) Diskusia
13) Záver
K bodu č. 1. - Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila Mgr. Henrieta Horváthová, starostka obce,
privítaním všetkých prítomných.
Konštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
K bodu č. 2. - Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice:
Róbert Burkovský
Alexander Renčok
Hlasovanie:
Za:
5
Burkovský Róbert, Csaba Ádám, Bc. Čapó Norbert,
Ing. Rabas Ján, Alexander Renčok
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 26.09.2019
Mgr. Horváthová Henrieta

K bodu č. 3. - Schválenie programu rokovania OZ :
Návrh hlavného kontrolóra:
Návrhy hlavného kontrolóra na doplnenie programu neboli
Návrhy poslancov:
Návrhy poslancov na doplnenie programu neboli
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudná schvaľuje program rokovania.
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
Program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania
Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia zo dňa 13.06.2019
Interpelácie
Plnenie rozpočtu k 30.06.2019
Úprava rozpočtu na rok 2019
Prejednanie predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa : Boglárka
Benöová, rod. Juhászová p.č.KN-C 1140/1 v k. ú. Rudná o výmere 49 m²-ostatná
plocha
9) Zámer predaja časti pozemku s parc. č. 716/1 o výmere 93 m²
-Jozef Horváth, Rudná 95
10) Preplatenie nárokov v súvislosti s užívaním nehnuteľnosti patriacemu Ladislavovi
Nagyovi, Rudná č. 117
11) Rôzne – informácie
12) Diskusia
13) Záver
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 26.09.2019

5

Csaba Ádám, Burkovský Róbert, Bc. Čapó Norbert,
Ing. Rabas Ján, Alexander Renčok

0
0
0
Mgr. Horváthová Henrieta

K bodu č. 4. - Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 13.06.2019
Predložila starostka obce.
Uznesenie č. 19/26092019 – OZ
a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia
OZ konaného dňa 13.06.2019

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.

5

Csaba Ádám, Burkovský Róbert, Bc. Čapó Norbert,
Ing. Rabas Ján, Alexander Renčok

0
0
0

Rudná, 26.09.2019

Mgr. Horváthová Henrieta

K bodu č. 5 - Interpelácie
Neboli žiadne interpelácie
K bodu č. 6 - Plnenie rozpočtu k 30.06.2019
V zmysle rozpočtových pravidiel a zákona o obecnom zriadení Ján Kováč, kontrolór obce
predložil podrobné plnenie rozpočtu obce k 30.06.2019 ako aj stručnú rekapituláciu plnenia,
ktorá je nasledovná:
Schválený rozpočet Čerpanie rozpočtu
% plnenia
2019
k 30.6.2019
Príjmy
Výdavky

359 610,00
359 610,00

249 834,82
191 900,16

69,47
53,36

Kontrolór obce konštatoval, že hospodárenie obce je v súlade so zákonom.
Uznesenie č. 20/26092019-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce Rudná k 30.06.2019
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.

5

Csaba Ádám, Burkovský Róbert, Bc. Čapó Norbert,
Ing. Rabas Ján, Alexander Renčok

0
0
0

Rudná, 26.09.2019

Mgr. Horváthová Henrieta

K bodu č. 7. - Úprava rozpočtu na rok 2019
Návrh úpravy rozpočtu predložil kontrolór obce, kde uviedol, že k úprave rozpočtu na rok

2019 dochádza z dôvodu zvýšenia príspevku z podielových daní , z prijatia dotácie na voľby
prezidenta SR a európskeho parlamentu, finančného príspevku z Dobrovoľnej požiarnej
ochrany. Príjmy a výdavky sa upravujú v rovnakej sume. Ide o vyrovnaný upravený rozpočet.
Materiál tvorí prílohu.
Uznesenie č. 21/26092019-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu podľa priloženej prílohy.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 26.09.2019

5

Csaba Ádám, Burkovský Róbert, Bc. Čapó Norbert,
Ing. Rabas Ján, Alexander Renčok

0
0
0
Mgr. Horváthová Henrieta

K bodu č. 8. - Prejednanie predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa :
Boglárka Benöová, rod. Juhászová p.č. KN-C 1140/1 v k. ú. Rudná o výmere 49 m²ostatná plocha
Na základe písomnej žiadosti Boglárky Juhászovej z 23.8.2018 o predaj obecného pozemku
v k .ú. Rudná KN-C parcelné číslo 1140/1 o výmere 49 m² - ostatná plocha obecné
zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť t .č. už Boglárky Benőovej rod. Juhászovej.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 16/13062019-OZ zo dňa 13.6.2019 rozhodlo obecné
zastupiteľstvo v zmysle § 9a ods.8 písm. e/zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov o schválení zverejnenia zámeru prevodu majetku obce priamym
predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorého predmetom predaja je parcela
registra KN-C 1140/1 v k ú. Rudná o výmere 49 m², ktorá je súčasťou parcely registra KN-E
338/103 v k. ú. Rudná v prospech kupujúceho Boglárka Benőová rod. Juhászová, bytom
Rudná 252, 048 01 Rožňava vo výške spoluvlastníckeho podielu 1/1.
Zámer bol zverejnený od 17.06.2019 do 02.07.2019 na internetovej stránke obce
www.obecrudna.sk a na obecnej tabuli.
Uznesenie č. 22/26092019-OZ
Schválenie predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 9a ods.8 písm. e/ zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších
predpisov a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva
č.16/13062019-OZ zo dňa 13.06.2019 schvaľuje prevod majetku obce priamym predajom
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodlo obecné zastupiteľstvo v Rudnej
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Predmetom prevodu – priameho predaja na
základe dôvodu hodného osobitného zreteľa je parcela registra KN-C 1140/1 v k ú. Rudná
o výmere 49 m², ktorá je súčasťou parcely registra KN-E 338/103, v prospech kupujúceho

Boglárka Benőová rod. Juhászová, bytom Rudná č.252, 048 01 Rožňava vo výške
spoluvlastníckeho podielu 1/1.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec predmetnú nehnuteľnosť
v budúcnosti neplánuje využiť na verejnoprospešné účely a kupujúci vlastní susedný
pozemok a odpredaj inej osobe by obmedzil užívacie alebo vlastnícke práva
k nehnuteľnostiam žiadateľovi.
Kúpna cena za predmet prevodu bola stanovená uznesením obecného zastupiteľstva č.
16/13062019-OZ vo výške 165,-€ za celú výmeru predmetného pozemku, t. j. 49 m².Ostatné
náklady súvisiace s prevodom majetku bude znášať kupujúci v plnej výške.
Celková kúpna cena za predaj majetku je 165,- €, (slovom: Jedenstošesťdesiatpäť 0/100
€).
Obecné zastupiteľstvo zároveň splnomocňuje starostku obce s uzatvorením kúpnopredajnej zmluvy s kupujúcim a povoliť vklad do katastra po zaplatení celej výšky kúpnej
ceny. Spôsob zverejnenia : na internetovej stránke obce www.obecrudna.sk a na informačnej
tabuli obce dňa 30.09.2019. Doba zverejnenia: od 30.09.2019 do 14.10.2019 vrátane.
Hlasovanie:
Za:
5
Csaba Ádám Burkovský Róbert, Bc. Čapó Norbert,
Ing. Rabas Ján, Alexander Renčok
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 26.09.2019

Mgr. Horváthová Henrieta

K bodu č. 9. - Zámer predaja časti pozemku s parc. č. 716/1 o výmere 93 m² - Jozef
Horváth, Rudná 95
Jozef Horváth, bytom Rudná č.95, 048 01 Rožňava, dňa 20.6.2019 písomne požiadal obec
o odpredaj obecného pozemku vo výmere 93 m² na parcele č.716/1 v k. ú. Rudná, kde sa
nachádza studňa. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť o odpredaj obecného pozemku
a prijalo nasledovné uznesenie.
Uznesenie č. 23/26092019-OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudná nesúhlasí s odpredajom obecného pozemku vo výmere 93
m² na parcele č.716/1 v k. ú. Rudná, nakoľko pozemok slúži na obecné účely. Na uvedenom
pozemku sa nachádza studňa, ktorá je voľne dostupná a sprístupnená pre obyvateľov obce aj
pre ťažkú techniku v prípade živelnej pohromy, ako požiar, sucho atď.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 26.09.2019

5

Csaba Ádam, Burkovský Róbert, Bc. Čapó Norbert,
Ing. Rabas Ján, Alexander Renčok

0
0
0
Mgr. Horváthová Henrieta

K bodu č. 10. - Preplatenie nárokov v súvislosti s užívaním nehnuteľnosti patriacemu
Ladislavovi Nagyovi, Rudná č. 117
Ladislav Nagy, bytom Rudná č.117 doručil výzvu na preplatenie nárokov v súvislosti
s užívaním pozemkov v k. ú. Rudná v jeho vlastníctve, a to futbalové ihrisko a časť plochy
pod stavbami ihriska. Ide o parcely č. 1083/2, 756/101, 756/102, kde má spoluvlastnícky
podiel. K výzve priložil výpisy z katastra nehnuteľností. Navrhuje predaj nehnuteľností obci
Rudná v cene 10 € za m² alebo uzatvorenie zmluvy o nájme v cene 200,-€ za kalendárny rok.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo výzvu p. Ladislava Nagya a prijalo nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 24/26092019-OZ
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí
a/ s kúpou spoluvlastníckych podielov na parcelách č. 1083/2, 756/101, 756/102
b/ s prenájmom vyššie uvedených nehnuteľností v cene 200,- € za kalendárny rok
c/ navrhuje výmenu parcely č.1083/2/(spoluvlastnícky podiel 750,0628 m²) za obecný
pozemok dohodou
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná,26.09.2019

5

Ádam Csaba, Burkovský Róbert, Bc. Čapó Norbert,
Ing. Rabas Ján, Alexander Renčok

0
0
0
Mgr. Horváthová Henrieta

K bodu č. 11. - Rôzne
Starostka obce informovala prítomných o:
- ústnej ponuke Ing. Dionýza Doboša o výmenu alebo kúpu jeho pozemkov/pod haldou, pri
potoku na kolónii a pod kopcom pri rodinnom dome T. Kissa ml./ za obecné pozemky ,
- príprave rokovania s možnosťou obnoviť a realizovať projekt kanalizácie pre obce Rudná,
Rakovnica ,Rožňavské Bystré
- začatí výstavby III. etapy vodovodu v obci Rudná
- príprave čistenia potoka v obci na kolónii/od Longauvercov smerom dole/ organizáciou
Povodie Slanej
- prevzatí nového hasičského auta z Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Bratislave na zmluvu
o výpožičke a prípravy slávnostnej schôdze k 90.výročiu založenia základnej organizácie
Dobrovoľného hasičského zboru v Rudnej
- o nevyhnutnosti, čo najskôr opraviť vyhliadkovú vežu na Tureckej pre jej kritický technický
stav

Uznesenie č.25/26092019-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyššie uvedené informácie

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 26.09.2019

5

Csaba Ádám, Burkovský Róbert, Bc. Čapó Norbert,
Ing. Rabas Ján, Alexander Renčok

0
0
0
Mgr. Horváthová Henrieta

V bode rôznom poslanci OZ prerokovali náklady na stravovanie detí MŠ Rudná.
Ministerstvo školstva zmenilo finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019. Doterajšie finančné pásmo 2 sa
mení na finančné pásmo 1. Od 1.9.2019 strava žiakov je 1,37 €., ktoré hradia rodičia
v plnej výške okrem predškolákov, kde rodič dopláca 0,17 €. Režijné náklady za stravu hradí
obec. Po prerokovaní OZ schválilo 1.finančné pásmo stravovania detí MŠ Rudná.

Uznesenie č. 26/26092019-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje I. finančné pásmo stravovania detí MŠ Rudná,
Hlasovanie:
Za:
5
Csaba Ádám, Burkovský Róbert, Bc. Čapó Norbert,
Ing. Rabas Ján, Alexander Renčok
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 26.09.2019

Mgr. Horváthová Henrieta

K bodu č. 12. - Diskusia
V diskusii vystúpili
A. Renčok – navrhol staré hasičské auto prestavať na valník alebo preklapač a takto využívať
na obecné služby a na zimu staré hasičské auto parkovať v areáli bývalej MŠ a dočasne ho
vyhlásiť.

Cs. Ádam – navrhol , aby zo starého
akumulátor a auto sa zakrylo plachtou.

hasičského

auta

pred parkovaním sa vybral

K bodu č. 13. - Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:15 h.

....................................................
Mgr. Henrieta Horváthová
starostka obce

Overovatelia:
Róbert Burkovský

............................

Alexander Renčok

...........................

Uznesenia č. 19/26092019-26/26092019

podpísané starostkou obce

