ZÁPISNICA
z XI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.03.2021
v zasadacej miestnosti obce Rudná
Prítomní:

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

Neprítomní: Csaba Ádám

– ospravedlnený /choroba/

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 9.12.2020
Návrh záverečného účtu za rok 2020
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2020
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2021
Informácia o podanej žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondučinnosť „zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania“
10. Informácia starostky obce o aktualitách v obci od posledného zastupiteľstva
11. Rôzne
12. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila Mgr. Henrieta Horváthová, starostka obce,
privítaním všetkých prítomných. Uviedla, že riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
pozvánkou bolo zvolané na deň 17.3.2021, pre karanténu a pracovnú zaneprázdnenosť členov
zastupiteľstva, so súhlasom všetkých poslancov zasadnutie OZ bolo preložené na 18.3.2021.
Po otvorení zasadnutia OZ informovala, že pozvánka a návrh záverečného účtu za rok 2020
boli zaslané e-mailom. Konštatovala, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania
schopné.
K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice:
Róbert Burkovský
Bc. Norbert Čapó
Zapisovateľka zápisnice : Jarmila Kissová

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 18.03.2021

4
0
0
1

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

K bodu 3. Schválenie programu rokovania OZ
Návrh hlavného kontrolóra:
Hlavný kontrolór nenavrhol doplnky k programu.
Návrh starostky:
Starostka obce navrhla doplniť bod programu o Žiadosť Anny Šilleovej o úpravu a realizáciu
cestného rigola
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 9. 12.2020
Návrh záverečného účtu za rok 2020
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2020
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2021
Informácia o podanej žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondučinnosť „zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania“
10. Žiadosť Anny Šilleovej o úpravu a realizáciu cestného rigola
11. Informácia starostky obce o aktualitách v obci od posledného zastupiteľstva
12. Rôzne
13. Záver
Hlasovanie:
Za:

4

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
1

Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 18.03.2021

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

K bodu 4. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 9.12.2020
Informáciu o plnení uznesení predložila starostka obce.
Uznesenie č. 56/18032021 – OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ
konaného dňa 9.12.2020
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 18.03.2021

4
0
0
1

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

K bodu 5. Návrh záverečného účtu za rok 2020
Poslanci prerokovali Návrh záverečného účtu za rok 2020, ktorý bol zverejnený na webovej
stránke obce a zaslaný poslancom. Stanovisko k návrhu záverečného účtu predložil hlavný
kontrolór obce. Poslanci prijali nasledovné uznesenie :
Uznesenie č. 57/18032021-OZ
Obecné zastupiteľstvo
a/ schvaľuje záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 38 448,36

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 18.03.2021

4
0
0
1

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

K bodu 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2020
Ján Kováč, hlavný kontrolór obce, predložil stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu za rok 2020. Stanovisko tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 58/18032021-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
záverečného účtu za rok 2020
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 18.03.2021

4
0
0
1

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

K bodu č. 7 Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 predniesol Ján Kováč.
Po vypočutí správy poslanci prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 59/18032021-OZ
OZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 18.03.2021

4
0
0
1

Róbert Burkovský, Bc. Čapó Norbert, Ing. Rabas Ján
Alexander Renčok
Csaba Ádám
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. 60/18032021-OZ 18032021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2021.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 18.03.2021

4
0
0
1

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

K bodu 9. Informácia o podanej žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fonduna činnosť „zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
zatepľovania“

vrátane

Starostka
obce informovala, že v mesiaci január 2021 bola zverejnená výzva
Environmentálneho fondu na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie na oblasť
„zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“.
Obec do predpísaného termínu predložila fondu žiadosť o poskytnutie dotácie pre
miestnu materskú školu v sume do 200 000 € s 5 % spoluúčasťou obce. V žiadosti sú
uvedené presné podmienky na splnenie kritérií a samozrejme výpočet návratnosti a úspory
energií. Na miestnej materskej škole sa zo žiadanej dotácie zateplí fasáda, strop, podlaha,
vymení sa kúrenie, okná.
Uznesenie č. 61/18032021-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o podaní žiadosti do Environmentálneho
fondu na poskytnutie dotácie pre MŠ Rudná
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 18.03.2021

4
0
0
1

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

K bodu 10. Žiadosť Anny Šilleovej o úpravu a realizáciu cestného rigola
Obyvateľka obce Anna Šilleová písomne požiadala o úpravu a realizáciu cestného rigola pred
jej domom. Svoju žiadosť zdôvodnila tým, že po vyasfaltovaní cesty v obci v čase dažďa jej
celá voda z miestnej komunikácie steká do pivnice rodinného domu. Myslí si, že realizácia
cestného rigola by zabránila zatekaniu dažďovej vody do priestorov pivnice. Po prerokovaní
žiadosti poslanci prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 62/18032021-OZ
OZ nesúhlasí s realizáciou cestného rigola medzi miestnou komunikáciou a murovaným
plotom pani Šilleovej nakoľko nie je preukázané, že skutočne k zatekaniu pivničných
priestorov dochádza prívalom dažďovej vody z miestnej komunikácie. Pivničné priestory
môžu zatekať v čase dažďov aj z dôvodu zvýšenej hladiny spodných vôd. Tvrdenie pani
Šilleovej, že tento stav nastal až po vyasfaltovaní novým asfaltom, nie je argumentom na to,
aby obec osadzovala na kraj miestnej komunikácie cestné rigoly.
Hlasovanie:
Za:

4

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 18.03.2021
K bodu 11.
zastupiteľstva

0
0
1

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

Informácia starostky obce

Mgr. Horváthová Henrieta
o aktualitách v obci od posledného

Mgr. Henrieta Horváthová, starostka obce, informovala:
-

o prebiehajúcom sčítaní obyvateľov – do 18.3.2021 je v obci sčítaných 82%, čo činí
cca 587 obyvateľov, zároveň vyzvala poslancov, aby boli nápomocní pri
sčítaní a pomohli susedom, príbuzným, a tým, ktorí o to požiadajú

-

o prebiehajúcom každo-týždennom testovaní na COVID 19, a ako aj o platbách od
štátu za testovanie v mobilných odberových miestach /čaká nás deviate testovanie,
priemerný počet testovaných je cca 280 ľudí, prevažne z Rudnej, údaje o celkovom
počte pozitívne testovaných sú zverejnené na internetovej stránke Okresného úradu
Rožňava

-

o plánovanej výmene elektrických stĺpov za betónové v niektorých častiach obce
a o zasielaní listov Vsl. distribučnej spoločnosti pre vlastníkov pozemkov v k.
u Rudná, v ktorom sú vlastníci informovaní o chystanej výmene stĺpov elektrického
vedenia v obci v rokoch 2022-2023

-

o novom ozvučení v dome smútku /nákup novej rozhlasovej ústredne, vnútorného
a vonkajšieho rozhlasu, rečníckeho pultu/ ako aj o pripravovanej investícii do
klimatizačného zariadenia, ktoré by spĺňalo funkciu vykurovania v zimných
mesiacoch aj chladenia v letných mesiacoch

-

o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu - zvýšila sa miera separácie /29,57 %/
a dostali sme sa do lepšej položky č.3, zároveň poslancov informovala o riešení
kuchynského odpadu. Oboznámila prítomných, že obec dostane 2 ks 1100 l
kontajnery na plasty, ktoré budú umiestnené na hornej autobusovej zástavke a pri
obchode

-

o osadení dopravných zrkadiel na kolónii /zákruta pri Pardonovej/ a na ulici pri
škôlke /zákruta pri Tiborovi Oravcovi/

-

o orezávaní tují a smrekov v obci – miestny park, iontorín, bývalá MŠ, o vyrúbaní
smreka v miestnom parku na základe povolenia z príslušnej inštitúcie

-

o plánovanej rekonštrukcii dreveného domčeka v miestnom parku oproti cintorína
/bývalá predajňa ovocia a zeleniny/

-

o potrebe likvidovať čiernu skládku odpadov nad hornou autobusovou zástavkou

-

o častej zmene prevádzkovania MŠ, ktorá súvisí od vývoja epidemiologickej situácie
/COVID 19/ v okrese

-

o prípravných prácach do 100 000 € - asfaltovanie cesty v dedine /od obchodu až po
ihrisko/, priestor pred domom smútku, cesta na hald od hlavnej cesty po most

Uznesenie č. 63/18032021-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prípravné práce pre do 100 000 € pre verejné obstarávanie
- asfaltovanie miestnych komunikácii
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 18.03.2021

4
0
0
1

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

K bodu 12. Rôzne
Zastupiteľstva sa zúčastnil obyvateľ obce Marek Burdiga, v mene svojho otca Zoltána
Burdigu predložil písomnú žiadosť o upozornenie vlastníkov susediaceho pozemku na
odstránenie neporiadku. Ďalej vo vlastnom mene ústne požiadal o odpredaj majetku obce
“areál bývalej MŠ“. Pýtal sa na zmenu územného plánu, nakoľko má záujem o výstavbu
domu v záhradách za Kohulákovcami.
Starostka obce požiadala p. Mareka Burdigu, aby predložil písomnú žiadosť na odpredaj
majetku obce, aby boli dodržané zákonné postupy. Vo vlastnom mene sa vyjadrila, že areál
bývalej MŠ by sa nemal predávať, majetok obce sa nepredáva, a nakoľko je vypracovaná
projektovaná dokumentácia na prestavbu na klub seniorov a centrum voľného času pre
mládež junior, len sa čaká na výzvu ministerstva.
Po rokovaní s poslancami by sa mohlo uvažovať o zmene územného plánu.

Róbert Burkovský – navrhol organizovať častejší výkup papiera v obci. Pýtal sa na
pokračovanie výstavby vodovodu v obci.
Starostka obce vysvetlila, že požiadavka VVaK je na 80 % pripojenosť obyvateľov na
doterajšiu vetvu vodovodu, aby sa mohlo vo výstavbe vodovodu pokračovať. Zatiaľ je len 50
% pripojenosť.
Starostka sa poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:17 h.

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

Overovatelia zápisnice:
Róbert Burkovský
Bc. Norbert Čapó

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

Uznesenia č. 56 - 63 sú podpísané starostkou obce

