ZÁPISNICA
ZO VIII. RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V RUDNEJ

konaného dňa 30.07.2020
v zasadacej miestnosti obce Rudná
Prítomní:

Mgr. Henrieta Horváthová – starostka obce
Členovia obecného zastupiteľstva : Csaba Ádám, Róbert Burkovský,
Bc. Norbert Čapó, Ing. Ján Rabas,

Ján Kováč – hlavný kontrolór obce
Jarmila Kissová - pracovníčka obce
Neprítomný: Alexander Renčok- ospravedlnený
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania OZ
Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia dňa 14.05.2020
Informácia o plnení rozpočtu obce za prvý polrok 2020
Zámer predaja časti obecného pozemku s parc. číslom 702, evidovanom na LV
705
7. Prejednávanie žiadosti o dotáciu – finančnú pomoc pri rekonštrukcii kostola od
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila Mgr. Henrieta Horváthová, starostka obce,
privítaním všetkých prítomných. Po otvorení zasadnutia OZ starostka obce upozornila
prítomných poslancov, že pozvánky na zasadnutia budú zasielané e-mailom. Konštatovala,
že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice:
Csaba Ádám
Ing. Ján Rabas
Zapisovateľka zápisnice : Jarmila Kissová
Hlasovanie:
4
Burkovský Róbert, Csaba Ádám, Bc. Čapó Norbert,
Za:
Ing. Rabas Ján,
0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Alexander Renčok
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 30.07.2020

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.Otvorenie zasadnutia
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.Schválenie programu rokovania OZ
4.Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia dňa 14.05.2020
5.Informácia o plnení rozpočtu obce za prvý polrok 2020
6. Zámer predaja časti obecného pozemku s parc. číslom 702, evidovanom na LV
705
7.Prejednávanie žiadosti o dotáciu – finančnú pomoc pri rekonštrukcii kostola od
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
8.Rôzne
9.Diskusia
10.Záver

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 30.07.2020

4
0
0
1

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

K bodu 4. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 14.05.2020
Predložila starostka obce.

Uznesenie č. 42/30072020 – OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ
konaného dňa 14.05.2020
Hlasovanie:
4
Csaba Ádám, Burkovský Róbert, Bc. Čapó Norbert,
Za:
Ing. Rabas Ján,
0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Alexander Renčok
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 30.07.2020

Mgr. Horváthová Henrieta

K bodu 5. Informácia o plnení rozpočtu obce za 1.polrok 2020
Hlavný kontrolór obce, Ján Kováč, informoval prítomných o plnení rozpočtu obce za 1.polrok
2020 .
Celkové príjmy plnenie k 30.6.2020 schválený rozpočet
% plnenia
174 664,86 €
336 244,00 €
51,95
Celkové výdaje plnenie k 30.6.2020
schválený rozpočet
% plnenia
107 110,83 €
336 244,00 €
31,86
Podrobné plnenie rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci berú na vedomie prednesenú
informáciu.
Uznesenie č.43/30072020-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie rozpočtu obce za 1.polrok 2020
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 30.07.2020

4
0
0
1

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

K bodu 6. Zámer predaja časti obecného pozemku s parc. číslom 702, evidovanom na
LV 705
Bianka Kurianová, majiteľka parcely č.312, na LV 882 v k. ú Rudná predložila dňa
10.06.2020 písomnú žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku s parcelným číslom 702
evidovanom na LV 705 v k.ú. Rudná, ktorý susedí s jej pozemkom. Cez uvedenú parcelu by
chcela vybudovať prístup na svoj pozemok. OZ prerokovalo jej žiadosť a nesúhlasí
s predajom časti obecného pozemku parc. číslo 702, LV 705, pretože uvedený pozemok je
súčasťou miestnej komunikácie, vyhotovenie ďalšieho geometrického plánu a znaleckého
posudku by bolo nákladnejšie ako samotný výnos z predaja majetku a Obec Rudná by
predajom zamedzila prístup k svojmu majetku - k potoku a znemožnila by čistenie obecného
potoka, ktorý je v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Správa Povodia
Slanej. Obec Rudná nebude zamedzovať prístup k pozemku majiteľky a umožní ho.
Uznesenie č. 44/30072020-OZ
OZ nesúhlasí s predajom časti obecného pozemku s parc. číslom 702, evidovanom na LV 705
v k.ú. Rudná Biankej Kurianovej, ale umožní prechod cez obecný pozemok a umožní
prístup k jej pozemku a nemá voči tomu námietky.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 30.07.2020

4
0
0
1

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

K bodu 7. Prejednávanie žiadosti o dotáciu – finančnú pomoc pri rekonštrukcii kostola
od Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
Od Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku – Cirkevný zbor Rudná bola dňa
13.07.2020 doručená žiadosť o dotáciu - finančnú výpomoc v sume 1 500,- € na
rekonštrukciu strechy kostola v obci Rudná. Peniaze na celkovú obnovu strechy kostola boli
získané zo zahraničných zdrojov /Maďarsko/, sponzorov a o chýbajúcu sumu žiadajú Obec
Rudnú, nakoľko ide o dominantu obce a v tomto kostole sa konajú bohoslužby pre veriacich
rímskokatolíckeho a reformovaného vierovyznania. Poslanci po zvážení finančných možností
obce a na základe VZN č. 2/2009 rozhodli poskytnúť Reformovanej kresťanskej cirkvi na
Slovensku pre obnovu strechy kostola v obci Rudná finančnú čiastku vo výške 500 € za
podmienok vypracovaných v „Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce“ medzi
zmluvnými stranami, a to tak, že peniaze sa prevedú na účet Reformovanej kresťanskej cirkvi
a zároveň do 30.11.2020 predložia písomné vyhodnotenie dotácie a kópie dokladov.

Uznesenie č. 45/30072020-OZ
OZ schvaľuje dotáciu - finančnú pomoc vo výške 500 € na rekonštrukciu strechy kostola
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v obci Rudná.
Na základe vypracovanej Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce sa dotácia poskytne na
účet žiadateľa a žiadateľ do 30.11.2020 predloží písomné vyhodnotenie poskytnutej dotácie
aj s kópiami dokladov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.

3
1
0
1

Rudná, 30.07.2020

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

K bodu 8. Rôzne
V bode rôznom starostka informovala:
- O havárii a o nutnej výmene /rekonštrukcii/ vodovodu na miestnom cintoríne firmou
Animus Import s.r.o. Rudná. Za vykonané práce a pomoc sa poďakovala majiteľovi firmy A.
Renčokovi.
- O začatí výmeny okien v auguste 2020 v dome smútku z prostriedkov štátneho rozpočtu,
ktoré boli poskytnuté pre obec v roku 2018 v sume 5 000 €. Na opravy v Dome smútku budú
potrebné aj ďalšie finančné prostriedky z vlastných zdrojov rozpočtu obce na nevyhnutné
opravy steny v miestnosti pre ozvučenie, ktoré sú vo veľmi zlom technickom stave.
- O umiestnení vynovenej informačnej tabuli v miestnom cintoríne
- O obnovení vodovodného potrubia a výmene bojlera v priebehu mesiaca júl 2020 na ihrisku
firmou Animus Import s. r o. Rudná ako aj obecným pracovníkom. Pri výmene a napojení
nového bojlera bola vykonaná revízia elektrického vedenia v zmysle platných predpisov.
- O priebehu stavebných prác v mesiacoch júl a august 2020 v MŠ Rudná firmou Mikuláš
Pardon. Prostriedky boli pridelené zo štátneho rozpočtu v roku 2019 v sume 25 000 €.
K rekonštrukcii materskej školy budú potrebné aj prostriedky z rozpočtu obce.
- O organizovaní brigády pri údržbe evanjelického kostola v Rudnej, celú obnovu
evanjelického kostola zabezpečuje Ing. Dionýz Dobos. Obec bude nápomocná a zabezpečí
zasklenie okien v kostole, farby na natretie oplotenia okolo kostola, osvetlenie kostola ako aj
brigádu na natretie oplotenia okolo kostola.

- O organizovaní výstupu na Tureckú v auguste 2020 za podmienok dodržania všetkých
hygienických predpisov platných počas pandémie COVID 19. Ako aj o ponuke, aby guľáš
navarili členovia Poľovníckeho združenia Gerlach.
- o výmene dopravných značiek v obci
- o zaplnení dier na ulici smerom na miestne ihrisko
- o tom, že p. Ladislav Bakoš bol vyzvaný na odstránenie vraku auta a zeminy z obecných
priestorov a prisľúbil nápravu
V diskusii vystúpili:
Csaba Ádám – predniesol požiadavku na vykonanie povinnej prehliadky hasičského auta
IVECO firmou Tempus Košice
Róbert Burkovský – navrhol, aby v rámci rekonštrukcie MŠ boli už vymenené aj okná na
telocvični aj aby sa dokončilo zateplenie budovy
- upozornil na spádovanie cesty aj jarku pred novostavbou Radovana Pardona
Jarmila Kissová- predniesla informáciu o prebiehajúcom sčítavaní domov a bytov obci, ktoré
je v súlade celoštátnym štatistickým zisťovaním

K bodu 12. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:15 h.

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

Overovatelia :
Csaba Ádám

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

Ing. Ján Rabas

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

Uznesenia č. 42/30072020 -45/30072020 sú podpísané starostkou obce

