
ZÁPISNICA 

 Z IX. RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V RUDNEJ 

konaného dňa 26.10.2020 

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 

 

Neprítomný:   0 

 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania OZ 

4. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia dňa 30.07.2020 

5. Príprava celoplošného testovania obyvateľov obce Rudná 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

 

K bodu 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 2. Určenie overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  Róbert Burkovský 

                                               Alexander Renčok  

Zapisovateľka zápisnice :    Mgr. Henrieta Horváthová, starostka obce 

 

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, 28.10.2020                                                                         Mgr. Horváthová Henrieta 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

K bodu 3. Schválenie programu rokovania OZ :  

 

Návrh hlavného kontrolóra:  

Hlavný  kontrolór na základe telefonickej komunikácie nenavrhol dolnky 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 30.07.2020 

5. Príprava celoplošného testovania obyvateľov obce Rudná 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

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, 28.10.2020                                                                        Mgr. Horváthová Henrieta 

 

K bodu 4. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia  dňa 30.07.2020 

Starostka obce informovala  o plnení uznesení z 30.07.2020. 

 

Uznesenie č. 46/28102020 – OZ 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu  o plnení uznesení zo zasadnutia OZ 

konaného dňa 30.07.2020 

 

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, 28.10.2020                                                                         Mgr. Horváthová Henrieta 



 

 

 

 

 

 

 

K bodu 5. Celoplošné testovanie COVID- 19 obyvateľov obce Rudná 

 

Mgr. Henrieta Horváthová konštatovala, že dnešné rokovanie obecného zastupiteľstva Rudná 

sa uskutočňuje  za mimoriadnych epidemiologických a hygienických opatrení  

a k tomuto je prispôsobený aj program rokovania obecného zastupiteľstva. Na základe 

rozhodnutia vlády SR  v dňoch 31.10.2020 a 1.11.2020 prebehne celoplošné testovanie na 

COVID-19. Starostka obce a poslanci sú zodpovední za priebeh a materiálne zabezpečenie  

celoplošného testovania obyvateľov obce Rudná.  Navrhla, aby celoplošné testovanie 

prebehlo na miestnom futbalovom  ihrisku, kde sú vyhovujúce podmienky pre bezpečnosť 

zdravia obyvateľstva. Odôvodnila, že miestne ihrisko je funkčne vybavené na uskutočnenie 

testovania, má parkovisko, poskytuje prístrešok v prípade nepriaznivého počasia, miestnosti 

na prezliekanie ochranných odevov, miestnosť, v ktorej je možné konzumovať jedlo a nápoje 

a sociálne zariadenie – sprcha a WC. Zároveň poskytuje najbezpečnejší priebeh testovania, 

pretože je na voľnom priestranstve, kde nebude dochádzať k stretnutiu väčšieho množstva 

obyvateľov a umožňuje dostatočný odstup obyvateľov.  

Poprosila poslancov o pomoc pri zabezpečovaní technických podmienok a dobrovoľníkov.  

 

Za dobrovoľníkov - administratívnych pracovníkov p. Renčok Alexander navrhol Jána 

Mlynárika ml., Csaba Ádam navrhol Pavla Szaniszlóa ml. 

       

 

Uznesenie č.47/28102020-OZ 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie materiálne, technické a personálne zabezpečenie 

celoplošného testovania obyvateľov Rudná na COVID-19  v  dňoch 31.10.2020 a 1.11.2020 

 

 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, 28.10.2020                                                                       Mgr. Horváthová Henrieta 

 

K bodu 6. Rôzne 

 

V bode rôznom starostka informovala o priebehu akcií, ktoré sa konali v obci a o prípravách 

a realizácii rekonštrukcií obecných budov. 

V mesiaci august 2020 sa konal letný výstup na Tureckú, ktorý bol úspešne zvládnutý aj 

napriek tomu, že sa ho nezúčastnili poslanci z dôvodu pracovných povinností a čerpania 

dovoleniek. V tomto mesiaci sa konala aj výstava okrasných tekvíc, ktorá bola organizovaná 

pani Máriou Kohulákovou a Ibojkou Kerekešovou v zasadačke obecného úradu. Tejto 

výstavy sa zúčastnilo veľa záujemcov a obdivovateľov. 

V septembri 2020 bol odhalený na Deň baníkov drevený pamätník v miestnom parku, ktorá 

symbolizuje miesto bývalého banského závodu. Táto myšlienka sa zrodila v hlave pána 

Ondreja Juhásza a bola realizovaná v spolupráci s obecným úradom. 



 

 

 

 

 

 

V mesiaci september a október 2020 boli úspešne dokončené rekonštrukčné práce na 

Materskej škole a na Dome smútku, urobili sa práce naviac, ktoré si boli nevyhnutné a začali 

sa rekonštrukčné práce na Hasičskej zbrojnici. 

 

Ďalej starostka obce informovala, že podľa vývoja pandémie COVID- 19 sa nebudú konať  

spoločenské podujatia organizované v obci /ako zimný výstup na Tureckú, Silvester/.  

Obec za všetkých podmienok zabezpečí vianočnú výzdobu obce a žiada poslancov 

o spoluprácu. 

 

 

K bodu 7. Záver 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.55  h. 

 

 

 

 

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

                                                       Mgr. Henrieta Horváthová 

                 starostka obce 

 

Overovatelia   :  

                      

Róbert Bukovský                            ............................. 

 

Alexander Renčok                          .............................                                                

      

 

 

 

Uznesenia č. 46/28102020 - 47/28102020   sú  podpísané starostkou obce 


