ZÁPISNICA
z X. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.12.2020
v zasadacej miestnosti obce Rudná
Prítomní:

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

Neprítomní: Róbert Burkovský – ospravedlnený/ nariadená karanténa rodiča MŠ/
Alexander Renčok – ospravedlnený/ nariadená karanténa rodiča MŠ/
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania OZ
Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia dňa 26.10.2020
Úprava rozpočtu na rok 2020
Poverenie starostky obce vykonávať zmeny rozpočtu
Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 a stanovisko hlavného kontrolóra ku rozpočtu
na roky 2021-2023
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2021
9. Informácia o sčítaní obyvateľov, bytov a domov v roku 2021 a o jeho priebehu
10. Informácia starostky obce o dokončených rekonštrukčných prácach na obecných
budovách
11. Rôzne /informácie o aktualitách v obci od posledného zastupiteľstva/
12. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila Mgr. Henrieta Horváthová, starostka obce,
privítaním všetkých prítomných. Po otvorení zasadnutia OZ konštatovala, že pozvánka na
zasadnutia OZ, úprava rozpočtu na rok 2020 a návrh rozpočtu na roky 2021-2023 boli zaslané
e-mailom. Konštatovala, že počet prítomných poslancov je 3 a OZ je uznášania schopné.
Páni poslanci Burkovský Róbert a Alexander Renčok boli písomne upozornení, že majú
nariadenú karanténu a k programu a k zaslaným materiálom sa môžu písomne vyjadriť.
K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice:
Csaba Ádám
Ing. Ján Rabas
Zapisovateľka zápisnice : Jarmila Kissová

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 09.12.2020

3
0
0
2

Csaba Ádám, Bc. Čapó Norbert, Ing. Rabas Ján,
Róbert Burkovský, Alexander Renčok
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 26.10.2020
5. Úprava rozpočtu na rok 2020
6. Poverenie starostky obce vykonávať zmeny rozpočtu
7. Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 a stanovisko hlavného kontrolóra ku rozpočtu
na roky 2021-2023
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2021
9. Informácia o sčítaní obyvateľov, bytov a domov v roku 2021 a o jeho priebehu
10. Informácia starostky obce o dokončených rekonštrukčných prácach na obecných
budovách
11. Rôzne /informácie o aktualitách v obci od posledného zastupiteľstva/
12. Záver
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 09.12.2020

3
0
0
2

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

K bodu 4. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 26.10.2020
Informáciu o plnení uznesení predložila starostka obce.
Uznesenie č. 48/09122020 – OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ
konaného dňa 28.10.2020
Hlasovanie:
Za:
3
Csaba Ádám, Bc. Čapó Norbert, Ing. Rabas Ján,
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2
Róbert Burkovský, Alexander Renčok
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 09.12.2020
Mgr. Horváthová Henrieta
K bodu 5. Úprava rozpočtu na rok 2020
Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020 poslanci obdržali elektronicky. Zdôvodnenie úpravy
rozpočtu na rok 2020 predložila pracovníčka obce Jarmila Kissová. Uviedla, že rozpočet sa
navrhuje upraviť v príjmovej aj výdavkovej časti o prijaté dotácie za rok 2020 v rovnakej
sume. Podrobná úprava tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č.49/09122020-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu podľa priloženej prílohy
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 09.12.2020

3
0
0
2

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

K bodu 6. Poverenie starostky obce vykonávať zmeny rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo aj v tomto volebnom období prerokovalo oprávnenie pre starostku
obce vykonávať zmeny rozpočtu v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Uznesenie č. 50/09122020-OZ
Obecné zastupiteľstvo p o v e r u j e starostku obce v zmysle zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení vykonaním opatrení na úpravu rozpočtu podľa skutočností
Hlasovanie:
Za:
Proti:

3
0

Csaba Ádám, Bc. Čapó Norbert, Ing. Rabas Ján,

Zdržal sa:
Neprítomní
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 09.12.2020

0
2

Róbert Burkovský, Alexander Renčok
Mgr. Horváthová Henrieta

K bodu č. 7 Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 a stanovisko hlavného kontrolóra ku
rozpočtu na roky 2021-2023
Poslanci návrh rozpočtu obce na roky 2021-2023 dostali elektronicky spolu s pozvánkou na
obecné zastupiteľstvo. Starostka obce oboznámila poslancov hlavnými cieľmi obce v roku
2021, ktoré boli zahrnuté do rozpočtu /ako napríklad asfaltovanie ďalšieho úseku cesty,
nákup motorového vozidla .../. Jarmila Kissová, pracovníčka obce, informovala prítomných,
že čerpanie rozpočtu v budúcom roku bude závisieť od poskytnutých podielových daní zo ŠR
pre obce. Návrh rozpočtu na roky 2021 až 2023 bol zverejnený na web stránke obce, návrh
tvorí prílohu tejto zápisnice.
Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné príjmy :
255 570 €
Kapitálové príjmy :
0 €
Finančné operácie : 100 000 €
Príjmy spolu :
355 570 €

Bežné výdavky :
Kapitálové výdavky :
Finančné operácie :
Výdavky spolu :

242 913 €
112 657 €
0€
355 570 €

Hlavný kontrolór obce Ján Kováč predniesol stanovisko hlavného kontrolóra ku rozpočtu na
roky 2021 – 2023, ktoré je prílohou tejto zápisnice.
Po prerokovaní pripomienok Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 51/09122020-OZ
a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov
.Rozpočet obce na roky 2021-2023 podľa predloženého návrhu. Rozpočet na rok
2021 bol schválený ako vyrovnaný. Príjmová aj výdavková časť rozpočtu roka 2021
bola schválená vo výške 335 570 €, z čoho bežné príjmy boli schválené vo výške 255
570 €, kapitálové príjmy boli schválené vo výške 0 €, finančné operácie /rezervný
fond/ vo výške 100 000 €, bežné výdavky boli schválené vo výške 242 913
a kapitálové výdavky vo výške 112 657 €.
b) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra ku rozpočtu
obce na roky 2021 - 2023.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 09.12.2020

3
0
0
2

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

K bodu 8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2021
Hlavný kontrolór obce predložil Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrola na rok 2021,
ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Uznesenie č. 52/09122020-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2021.
Hlasovanie:
Za:
3
Csaba Ádám, Bc. Čapó Norbert, Ing. Rabas Ján,
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2
Róbert Burkovský, Alexander Renčok
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 09.12.2020
Mgr. Horváthová Henrieta
K bodu 9. Informácia o sčítaní obyvateľov, bytov a domov v roku 2021 a o jeho
priebehu
Pracovníčka obecného úradu, Jarmila Kissová, informovala o prebiehajúcom sčítavaní
domov a bytov a o pripravovanom sčítaní obyvateľov. Sčítanie obyvateľov sa uskutoční
v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej
republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do
formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu, ktorým je 1. január 2021. Je to
výnimočné, lebo bude to prvýkrát výlučne elektronické sčítanie. Poprosila poslancov, aby
aktivizovali našich obyvateľov, aby sa všetci zapojili do sčítania, pretože mnohé zo
zisťovacích údajov v sčítaní obyvateľov sú dôležité hlavne pre dotácie zo štátneho rozpočtu
pre obce.
Uznesenie č. 53/09122020-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o sčítaní obyvateľov, bytov a domov
v roku 2021
Hlasovanie:
Za:
3
Csaba Ádám, Bc. Čapó Norbert, Ing. Rabas Ján,
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2
Róbert Burkovský, Alexander Renčok
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 09.12.2020
Mgr. Horváthová Henrieta
K bodu 10. Informácia starostky obce o dokončených rekonštrukčných prácach na
obecných budovách
Starostka obce oboznámila prítomných s rekonštrukčnými prácami väčšieho rozsahu na
obecných budovách v roku 2020:
Rekonštrukcia MŠ - dodávateľ firma Mikuláš Pardon - celkové výdavky na rekonštrukčné
práce v sume cca 29000 Eur, z toho dotácia zo ŠR v sume 25000 Eur

Rekonštrukcia Domu smútku – dodávateľ firma Ondrej Gembický – celkové výdavky na
rekonštrukčné práce v sume cca 10300 Eur, z toho dotácia zo ŠR v sume 5000 Eur
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – dodávateľ firma SzTEL s.r.o. – celkové výdavky na
rekonštrukčné práce v sume cca 37500 Eur z toho dotácia zo ŠR v sume 29916,53 Eur
Na jar roka 2021 sa dokončia maľovacie práce na vonkajšej fasáde a drobné úpravy v interiéri
zbrojnice.
Informovala poslancov, že nová brána HZ je už poškrabaná, preto nariadila namontovať
kamerový systém na budovu hasičskej zbrojnice, aby v budúcnosti nedochádzalo k ničeniu
obecného majektu. Taktiež informovala o brigáde v HZ dňa 9.12.2020, kde sa osobne
zúčastnila aj pani starostka a poprosila poslanca Csabu Ádáma, súčasne predsedu DHZ
Rudná, aby počas hasičských brigád vyčistili komplet hasičskú zbrojnicu, vrátene veže.
Uznesenie č. 54/09122020-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informáciu starostky obce o dokončených
rekonštrukčných prácach na obecných budovách
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 09.12.2020

3
0
0
2

Csaba Ádám, Bc. Čapó Norbert, Ing. Rabas Ján,

Róbert Burkovský, Alexander Renčok
Mgr. Horváthová Henrieta

K bodu 11. Rôzne /informácie o aktualitách v obci od posledného zastupiteľstva/
Mgr. Henrieta Horváthová, starostka obce, informovala prítomných o nasledovných
udalostiach:
- farár reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, cirkevného zboru Rudná predložil
vyúčtovanie poskytnutej dotácie v sume 500,-€ na opravu miestneho kostola
- o zaradení DHZ Rudná do skupiny „B“
- o možnosti predať starú kovovú bránu z hasičskej zbrojnice
- o brigáde miestnych poľovníkov pri oprave informačných tabúľ na Tureckej aj o potrebe
postupne vymeniť informačné tabule pri náučnom chodníku
- o preplatení nákladov zo ŠR za celoplošné testovanie na COVID 19 a nákladov za 1.vlnu
COVID 19
Ďalej sa vyjadrila k písomných pripomienkam poslanca R. Burkovského :
K otázkam rozpočtu mu boli pracovníčkou obce tlmočené odpovede a vysvetlenia.

Otázka poslanca Burkovského:
Chcel by som urgovať na asfaltovanie cesty. Chcem poprosiť vedenia aby sa už riešilo
verejne obstarávanie a aby cesta bola ukončená minimálne koncom jari. Cesta je
v dezolátnom stave a množia sa sťažnosti.
Odpoveď:
Asfaltovanie cesty má vedenie obce v pláne na rok 2021
Otázka poslanca Burkovského:
Ďalej by som chcel urgovať vedenie na ukončenie poslednej etapy vodovodu. Treba neustále
ľudom pripomínať aby sa pripájali na vodovod. Ďalej formou rozhlasu aspoň 2 krát do
mesiaca alebo zdieľaním sociálnymi sieťami.
Odpoveď:
Vedenie obce návrh berie na vedomie, je otázne, či to bude mať kladný efekt.
Otázka poslanca Burkovského:
Ďalej chcem upozorniť že na futbalovom ihrisku je zničene zábradlie, tam kde vychádzajú
hráči na hraciu plochu, lavičky sú v dezolátnom stave, na tribúne je nutne vymeniť nášľapy
lebo sú zhnite a opraviť plafón v malej miestnosti ktorá kedysi slúžila ako bufet.
Odpoveď:
O uvedenom probléme na miestnom ihrisku vedenie obce vie, a práce na ihrisku má zaradené
na jarné mesiace, ak to počasie dovolí.
Otázka poslanca Burkovského:
Ďalej by som sa chcel spýtať či je nevyhnutne aby boli svetlá ktoré svietia na kostol celú noc
vysvietene ? nestačilo by do 22.00 hodiny ?
Odpoveď:
Svetlá na kostol nesvietia celú noc.

Otázka poslanca Burkovského:
Chcel by som navrhnúť rozšírenie detského parku s dokúpením hojdačiek, pieskoviska atď.
Rodičia sa stážujú že nemajú kde chodiť s deťmi. Samozrejme treba využiť aj trampolínu
ktorá je nevyužívaná. V parku je poškodený nášľap na šmykľavke.

Odpoveď:
Myšlienka pekná, v prípade rozšírenia detského parku treba počítať s vyššími výdavkami pre
obec, pretože v tom prípade je nutné platiť každý rok pravidelnú kontrolu detského ihriska.
Trampolína je nefunkčná.
Otázka poslanca Burkovského:
Ďalej by som chcel navrhnúť finančnú pomoc pre pasienkovú a urbársku spoločnosť zo
sumou asi 500 € jednotlivo.
Pasienkovej navrhujem kúpiť v hodnote 500 € stromčeky na výsadbu a urbárskej spoločnosti
nechám na zváženie predsedu a predstavenstva spoločnosti. Samozrejme s podmienkou faktúr
načo minuli finančnú pomoc.
Odôvodnenie : lesy sú našou pýchou a súčasťou a pravé preto by sme ich mali podporiť.
Odpoveď:
Vedenie obce nepočíta s finančnou podporou pre uvedené spoločnosti, nakoľko majú vlastný
príjem a nie je preukázateľný dôvod na poskytnutie finančného príspevku.
Ing. Ján Rabas navrhol
- v budúcom roku namaľovať tribúnu na miestnom ihrisku
- sledovať výzvy ministerstva životného prostredia a touto formou získať
prostriedky na výmenu tabúľ pri náučnom chodníku
- pýtal sa na možnosť zníženia dane z nehnuteľnosti pre Urbársku a pasienkovú
spoločnosť Rudná
Csaba Ádám sa poďakoval starostke za brigádu v HZ 9.12.2020 a oznámil, že členovia
DHZ zorganizujú brigádu v zbrojnici v sobotu 12.12.2020.
Bc. Čapó Norbert ocenil pracovný prístup starostky pri stavebných prácach v obci a navrhol
jej navýšiť jej mesačný plat od 1.1.2021 o 20 %.
Poslanci prerokovali návrh poslanca Bc. Čapóa a prijali nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 55/09122020-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zvýšenie platu starostky obce Rudná o 20 % od 1.1.2021
Hlasovanie:
Za:
3
Csaba Ádám, Bc. Čapó Norbert, Ing. Rabas Ján,
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2
Róbert Burkovský, Alexander Renčok
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 09.12.2020
Mgr. Horváthová Henrieta

K bodu 12. Záver
Starostka sa poďakovala za prejavenú dôveru a poďakovala všetkým za účasť a ukončila
zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:30 h.

....................................................
Mgr. Henrieta Horváthová
starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Csaba Ádám
.....................
Ing. Ján Rabas .....................

Uznesenia č. 48-55 sú podpísané starostkou obce

