ZÁPISNICA
z XII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.07.2021
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

Neprítomní: 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 18.3.2021
Informácia o plnení rozpočtu za prvý polrok 2021, t. j. k 30.6.2021
Zámer predaja časti obecného pozemku C-KN par. č. 733, evidovanom na LV
č.510
7. Informácia starostky obce o aktualitách v obci od posledného zastupiteľstva
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila Mgr. Henrieta Horváthová, starostka obce,
privítaním všetkých prítomných. Konštatovala, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je
uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice:
Ing. Ján Rabas
Csaba Ádám
Zapisovateľka zápisnice : Jarmila Kissová
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 20.07.2021

4
0
0
1

Csaba Ádám, Róbert Burkovský, Bc. Čapó Norbert,
Ing. Rabas Ján,
Alexander Renčok
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 Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej
závierky Obce Rudná za rok 2020
Návrhy poslancov:
Návrhy poslancov na doplnenie programu neboli.
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudná schvaľuje program rokovania.
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA
Program:
1. Otvorenie zasadnutia

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania OZ
Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia dňa 18.3.2021
Informácia o plnení rozpočtu za prvý polrok 2021 t. j. k 30.6.2021
Zámer predaja časti obecného pozemku C-KN par. č. 733, evidovanom
na LV .č. 510
7. Informácia starostky obce o aktualitách v obci od posledného
zastupiteľstva
8. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Obce Rudná za
rok 2020
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
2.
3.
4.
5.
6.

Hlasovanie:
Za:

4

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
1

Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 20.07.2021

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

K bodu 4. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 18.3.2021
Informáciu o plnení uznesení predložila starostka obce.
Uznesenie č. 64/20072021 – OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ
konaného dňa 18.03.2021
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 20.07.2021

4
0
0
1

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

K bodu 5. Informácia o plnení rozpočtu za prvý polrok 2021, t. j k 30.6.2021
Čerpaním rozpočtu k 30.6.2021 prítomných oboznámila pracovníčka obce Jarmila Kissová.
Konštatovala, že bol schválený vyrovnaný rozpočet na rok 2021 v sume 355 570,00 €.
Čerpanie príjmov k 30.6.2021 je 162 974,93 € , plnenie v percentách je 45,83 %. Výdaje
k 30.06.2021 sú vo výške 134 820,18 , plnenie je 37,92 %. Podrobné čerpanie rozpočtu tvorí
prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 65/20072021-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.06.2021.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 20.07.2021

4
0
0
1

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

K bodu 6. Zámer predaja časti obecného pozemku C-KN par. č. 733, evidovanom na
LV .č. 510
Bola doručená žiadosť od Mgr. Peter Brezňan PhD, nového majiteľa rodinného domu
v Rudnej č. 327 a 328 na odpredaj pozemku C-KN par.č.733, evidovaná na LV č.510 v k. u
Rudná. Tento obecný pozemok sa nachádza medzi rodinným domom pána Mgr. Petra
Brezňana PhD a jeho záhradou. Pre spojenie pozemkov žiada o odpredaj vyššie uvedeného
obecného pozemku. Poslanci po prerokovaní žiadosti prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 66/20072021-OZ
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom obecného pozemku na parcele C-KN č.733 v k. ú.
Rudná až po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku. Geometrický plán
a znalecký posudok predloží žiadateľ a po týchto úkonoch sa zverejní zámer na odpredaj
majetku obce. Táto skutočnosť sa oznámi žiadateľovi.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 20.07.2021

4
0
0
1

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

K bodu č. 7 Informácia starostky obce o aktualitách v obci od posledného zastupiteľstva
Starostka obce informovala :
- o montáži a uvedení do prevádzky klimatizačného zariadenia v dome smútku, ktoré chladí aj
vykuruje
- o ukončení asfaltovania ulice od obchodu po ihrisko a osadení žľabov, asfaltovaní
priestorov pod kontajnermi pod obchodom, vysypanie okrajov vyasfaltovanej cesty štrkom
- o rekonštrukcii dreveného domčeka „zelovoc“ v miestnom parku, rekonštrukcii altánku pri
hasičskej striekačke, vynovení dosky na informačnej tabuli, studničky, lavičiek
- o obdarovaní detí na MDD, ktoré sa uskutočnilo roznášaním balíčkov priamo domov
- o ukončení testovania COVID 19 v MOM Rudná
- o 1. a 2. kole očkovania proti COVID 19 v miestnom kultúrnom dome počte cca 33 ľudí
- o vyradení a likvidácii starých stoličiek z kultúrneho domu
- o krúžkovaní bocianov v obci
- o kúpe novej traktorovej kosačky pre obec
- o kosení verejných priestorov obcí
- o zamestnaní na pomocné práce v obci Jozefa a Ondreja Donga na projekt z Úradu práce ,
soc. vecí a rodiny, o rozviazaní prac. pomeru dohodu s J. Mogyoróšim a zamestnanie
Rolanda Ondreja na uvoľnené pracovné miesto
- o príprave ihriska na začatie futbalovej sezóny od 1.8.2021
- o havarijnom stave potrubia na odpadovú vodu pre domom Alexandra Paličku a na kolónii

pred domom Stanislava Strmeňa. Na odstránenie havarijného stavu bude potrebné čerpať
prostriedky rezervného fondu obce.

Uznesenie č. 67/20072021-OZ
OZ berie na vedomie informáciu starostky obce o aktualitách v obci od posledného
zastupiteľstva
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.

4
0
0
1

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

Rudná, 20.07.2021

K bodu 8. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Obce Rudná za rok
2020
Pracovníčka obecného úradu Jarmila Kissová, prečítala Správu nezávislého audítora
/GemerAudit s.r.o./ z auditu účtovnej závierky Obce Rudná za rok 2020. V správe sa uvádza,
že „ účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Rudná
k 31.12.2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Správa z overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových
pravidlách: Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona
o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších
predpisov konštatuje, že obec Rudná konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových
pravidlách.“
Uznesenie č. 68/20072021-OZ 18032021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej
závierky Obce Rudná za rok 2020
Hlasovanie:
Za:

4

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 20.07.2021

0
0
1

Alexander Renčok
Mgr. Horváthová Henrieta

K bodu 9. Rôzne
Starostka obce informovala o chystanom podujatí Dňa obce 7.8.2021 na ihrisku Rudná.
Pripravuje sa:
- guľáš
- varená kukurica
- gemerské guľky – miestna organizácia JDS
- palacinkáreň Mgr. M. Partiovej
- vatra
- laserová show
Požiadala poslancov o spoluprácu pri organizovaní podujatia.
Uznesenie č. 69/20072021-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o uskutočnení Dňa obce Rudná
7.8.2021 na ihrisku Rudná
Hlasovanie:
Za:
4
Ádám Csaba, Róbert Burkovský, Bc. Čapó Norbert,
Ing. Rabas Ján,
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1
Alexander Renčok
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 20.07.2021
Mgr. Horváthová Henrieta
Róbert Burkovský – na podnet občana Mareka Burdigu pýtal na zmenu územného plánu obce
Ing. Rabas – brigáda na ihrisku pred začatím futbalovej sezóny a Dňa obce
Ádam Csaba – sa spýtal na asfaltovanie ulice až ku požiarnej zbrojnici
Starostka sa poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:10 h.

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

Uznesenia č. 64 - 69 sú podpísané starostkou obce

