ZÁPISNICA
ZO VII. RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V RUDNEJ

konaného dňa 14.05.2020
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.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania OZ
Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia dňa 11.12.2019
Návrh záverečného účtu obce za rok 2019
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2019
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Rudná
Prejednanie kúpy pozemkov do vlastníctva obce
- parc. č. KN – C č. 238/107 a parc. č. KN – C č. 241/100 v k. u. Rudná
10. Prejednanie protestu prokurátora proti zásadám odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva a ďalších volených orgánov obce Rudná
11. Rôzne
12. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila Mgr. Henrieta Horváthová, starostka obce,
privítaním všetkých prítomných. Uviedla, že prvé rokovanie zastupiteľstva v roku 2020 sa
realizuje v máji pre obmedzenia, ktoré vyplynuli z pandémie COVID 19 .
Konštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice:
Róbert Burkovský
Bc. Norbert Čapó
Zapisovateľka zápisnice : Jarmila Kissová
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, 14.05.2020

Mgr. Horváthová Henrieta

K bodu 3. Schválenie programu rokovania OZ :
Návrh hlavného kontrolóra:
Hlavný kontrolór nenavrhol doplnky k programu.
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.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania OZ
Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia dňa 11.12.2019
Návrh záverečného účtu obce za rok 2019
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2019
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Rudná
Prejednanie kúpy pozemkov do vlastníctva obce
parc. č. KN – C č. 238/107 a parc. č. KN – C č. 241/100 v k. u Rudná
10. Prejednanie protestu prokurátora proti zásadám odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva a ďalších volených orgánov obce Rudná
11. .Rôzne
12. .Záver

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 14.05.2020

5

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

0
0
0
Mgr. Horváthová Henrieta

K bodu 4. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 11.12.2019
Predložila starostka obce.

Uznesenie č. 34/14052020 – OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ
konaného dňa 11.12.2019
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, 14.05.2020

Mgr. Horváthová Henrieta

K bodu 5. Návrh záverečného účtu za rok 2019
Návrh záverečného účtu bol zverejnený na webovej stránke obce. Hlavný kontrolór obce, Ján
Kováč, prečítal a rozobral záverečný účet obce, plnenie rozpočtu a výsledok hospodárenia za
rok 2019. Po prerokovaní návrhu záverečného účtu poslanci prijali nasledovné uznesenie :
Uznesenie č.35/14052020-OZ
Obecné zastupiteľstvo
a/ schvaľuje záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b/ schvaľuje
- prebytok hospodárenia v sume 75 011,90 zistený podľa zákona č. 583/2004 Zb.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v znení neskorších predpisov.
- použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu v sume 75 011,90 €.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 14.05.2020

5

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

0
0
0
Mgr. Horváthová Henrieta

K bodu 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2019
Stanovisko k návrhu záverečného účtu predložil hlavný kontrolór. Po vypočutí správy

poslanci prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 36/14052020-OZ
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 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, 14.05.2020

Mgr. Horváthová Henrieta

K bodu 7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
V zmysle ustanovení §18 f ods.1 písm. e/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení, hlavný kontrolór predložil správu o kontrolnej činnosti za rok 2019.
Uznesenie č. 37/14052020-OZ
OZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 14.05.2020

5

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

0
0
0
Mgr. Horváthová Henrieta

K bodu 8. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Rudná
Starostka obce predložila Komunitný plán sociálnych služieb obce Rudná na prerokovanie.
Následne poslanci KPSS schválili bez námietok. Komunitný plán sociálnych služieb obce
Rudná bol schválený len v roku 2020, vyhodnotenie priorít a vyhodnotenie stavu
poskytovania sociálnych služieb za rok 2020 obecné zastupiteľstvo vykoná v roku 2021.

Uznesenie č. 38/14052020-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Rudná bez
námietok, zároveň ukladá starostke obce v roku 2021 predložiť vyhodnotenie priorít a stav
poskytovania sociálnych služieb za rok 2020.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.

5

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

0
0
0

Rudná, 14.05.2020

Mgr. Horváthová Henrieta

K bodu 9. Prejednanie kúpy pozemkov do vlastníctva obce
Ing. Dobos Dionýz , Rudná č.353, dňa 27.3.2020 zaslal písomnú ponuku pre obec na
odpredaj svojich pozemkov v k. ú. Rudná evidované na LV č.10 a to:
- parc. č. E 238/107 ( orná pôda vo výmere 152 m²), ktorý tvorí svah pri ceste pod
domom p. Kissa Tibora ml.,
- parc. č. E 241/100 (trvalý porast vo výmere 348 m²), ktorý tvorí koryto potoka pod
vyústením „obecnej“ kanalizácie pri bývalej materskej škôlke (výmera pozemkov spolu 500
m²). Cenová ponuka za parcely je nula €, Obec Rudná by uhradila poplatok za vyhotovenie
kúpnej zmluvy a vklad do katastra v celkovej výške 166,- €. Obecné zastupiteľstvo
prerokovalo písomnú ponuku Ing. Dionýza Dobosa a prijalo nasledovné uznesenie :
Uznesenie č. 39/14052020-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemkov v k .ú. Rudná parc. č. E 238/107
( orná pôda vo výmere 152 m²), ktorý tvorí svah pri ceste pod domom p. Kissa Tibora ml.,
parc. č. E 241/100 (trvalý porast vo výmere 348 m²), ktorý tvorí koryto potoka pod
vyústením „obecnej“ kanalizácie pri bývalej materskej škôlke (výmera pozemkov spolu 500
m²) za symbolickú cenu 1,- €. Obecné zastupiteľstvo zároveň splnomocňuje starostku obce
s uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy s predávajúcim a vkladom do katastra.
Hlasovanie:
Za:
5
Ádam Csaba, Burkovský Róbert, Bc. Čapó Norbert,
Ing. Rabas Ján, Alexander Renčok
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 14.05.2020

Mgr. Horváthová Henrieta

K bodu 10. Prejednanie protestu prokurátora proti zásadám odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva a ďalších volených orgánov obce Rudná
Okresná prokuratúra v Rožňave vykonala prieskum v oblasti „ Postup a rozhodovanie obcí
v jednotlivých oblastiach verejnej správy“. V časti „Zásady odmeňovania poslancov
obecného
zastupiteľstva“ okresný prokurátor vzniesol protest proti zásadám odmeňovania poslancov
OZ a uložil starostke obce opraviť a vypustiť niektoré články „Zásad“ ako napr.:
- plat a odmena starostu a hlavného kontrolóra, ktoré sú upravované osobitným predpisom
- upraviť jednotlivé definície a výšku odmien poslancov a zástupcu starostu /doterajšie zásady
vychádzali z právnych predpisov z roku 2010/. Na základe týchto skutočností starostka obce
predložila prepracované Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva a ďalších
volených orgánov obce /ďalej len Zásady/. Zásady boli dňa 28.4.2020 zverejnené na verejnej
tabuli obce. Poslanci prerokovali Zásady a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 40/14052020-OZ
a/Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní protestu prokurátora
ruší pôvodné Zásady
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva a ďalších volených orgánov obce Rudná
a nahradzuje ich novými zásadami.
b/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nové Zásady odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva a ďalších volených orgánov obce Rudná s účinnosťou od 30.05.2020.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 14.05.2020

5

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

0
0
0
Mgr. Horváthová Henrieta

K bodu 11. Rôzne
Starostka informovala o
- poskytnutí a rozdaní ochranných rúšok ohrozeným skupinám obyvateľov obce začiatkom
pandémie COVID 19
- zavedení odvozu bio odpadu v obci . Pre obyvateľov obce boli objednané a na základe
nájomnej zmluvy odovzdané zberné bio nádoby v celkovom počte 103 ks /120 litrové a 240
l/.
Poslanci boli oboznámení aj cenou prenájmu bio nádob, ktoré platíme pre firmu Brantner.
- oprave areálu pred kultúrnym domom/ pokládka zámkovej dlažby / firmou Klampiarstvo

Čapó a vybudovaním osvetlenia vlastnými pracovníkmi
- osadení dopravných zrkadiel v obci (ul. od domu Mikuláša Pardona a ulica pred domom
Zlatka Lörinca)a o postupnej výmene zvislého dopravného značenia v obci
- o prijatí dotácie DHZ na výstroj hasičov v sume 3000,- €, ktoré treba vyčerpať do
20.8.2020. Ako aj o došlej kapitálovej dotácii na prestavbu požiarnej zbrojnice.
- o začatí výbere miestnych daní a poplatkov až v mesiaci apríl z dôvodu pandémie. Tohto
roku sme požiadali občanov obce o prednostnú úhradu daní cez internetbanking
- o nedostatku vody v obecnej studni pre cintorín. Informovala poslancov, že pre uvedenú
príčinu voda na cintoríne bude dotlakovaná do nádrže na cintoríne len koncom týždňa
- o nových zamestnancoch na obecnom úrade /p. Naďa Vanyová a p. Erika Kónyová/ , ktorí
sú prijatí na projekt cez Úrad práce, soc. vecí a rodiny Rožňava
- o výsledku verejného obstarávania pre požiarnu zbrojnicu a MŠ Rudná. Víťazom VO pre
a/ prestavbu požiarnej zbrojnice je firma p. Tibora Szarku z Krh. Podhradia
b/ rekonštrukciu MŠ je firma Mikuláša Pardona z Rudnej
c/ rieši sa výmena okien na miestnom dome smútku
- liste z ZMOS-u, kde je odhad výpadku na podielových daniach pre obec v roku 2020
o 16.000,- €
- poďakovala sa miestnym dobrovoľným hasičom za pomoc v karanténnom centre Rožňava
počas pandémia ako aj za včasný a odborný zásah pri požiari v katastri obce Rudná
- predpokladanom otvorení MŠ Rudná v mesiaci jún 2020
- príprave Dni obce v roku 2020 podľa vývoja situácie pandémie. Prípadne sa ku Dňu obce
zvolá zasadnutie OZ
- o odpovedi p. Ladislava Nagya, ktorý súhlasí s výmenou svojich podielov v pozemku pod
ihriskom za parcelu vo výmere 700,- m² v nádvorí miestnej MŠ. Poslanci prijali nasledovné
uznesenie

Uznesenie č. 41/14052020-OZ
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s navrhnutou výmenou pozemku a poveruje starostku obce
na ďalšie rokovanie s pánom Ladislavom Nagyom.
Hlasovanie:
Za:
Proti:

5
0

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

Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 14.05.2020

0
0
Mgr. Horváthová Henrieta

Ádam Csaba – požiadal starostku obce, aby vyzvala Ladislava Bakoša na kolónii, aby
z bezpečnostných dôvodov odstránil vrak auta postaveného na bok na verejnom priestranstve.
Uvedený vrak môže ohroziť bezpečnosť detí a obyvateľov.
Róbert Burkovský – požiadal o zaplnenie dier na ceste v dedine. Pre vedenie vodovodu
obecná cesta bola porušená a vznikli diery.
Alexander Renčok – navrhol opraviť dopravné označenie pri hasičskej zbrojnici, nakoľko
značka je vyblednutá a pokiaľ je možné to označenie posunúť smerom k ceste.
Jarmila Kissová, pracovníčka obce, predniesla informáciu o stave neuhradených pohľadávok
za daň z nehnuteľností a komunálny odpad k 14.05.2020. Obyvatelia obce začali platiť
miestne dane a poplatky v apríl 2020. Výber miestnych poplatkoch za komunálny odpad je na
57,97 % daň z nehnuteľností na 32,27 %.

K bodu 12. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:01 h.

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

Overovatelia :
Bc. Norbert Csapó

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

Róbert Burkovský

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

Uznesenia č. 34/14052020-41/14052020 sú podpísané starostkou obce

