ZÁPISNICA
z XIII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.10.2021
v zasadacej miestnosti obce Rudná
Prítomní:

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

Neprítomní: Róbert Burkovský – ospravedlnený
Alexander Renčok – ospravedlnený
: Za Pasienkovú spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Rudná:
Ladislav Iglai a Ondrej Skokan

Hostia

Program:

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

Otvorenie zasadnutia
Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca, sľub nového poslanca OZ Obce Rudná
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania OZ
Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia dňa 20.7.2021
Zámer predaja časti obecného pozemku C-KN par. č. 733/2 a parc. č. 735/2,
evidovanom na LV č.510
7. Prehodnotenie žiadosti Pasienkovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Rudná
o nájme za vyhliadkovú vežu a altánok na Tureckej
8. Informácia o prevedených stavebných prácach v obci-prepadnutá miestna
komunikácia pred domom p. Strmeňa, opravená šachta starej kanalizácie pred
domom p. Kerekeša, výmena odvodňovacej rúry
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila Mgr. Henrieta Horváthová, starostka obce,
privítaním všetkých prítomných.
K bodu 2. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca, sľub nového poslanca OZ Obce
Rudná
Starostka informovala prítomných, že mandát poslanca OZ v Rudnej uvoľnil zvolený
poslanec Bc. Norbert Čapó, a to písomným vzdaním sa svojho mandátu. V zmysle § 25 ods. 2
písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zanikol
mandát poslanca obecného zastupiteľstva dňa 10.08.2021.

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uvoľnený post
obecného zastupiteľstva obce Rudná nastupuje náhradník. Podľa zápisnice okrskovej
volebnej komisie v Rudnej o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa
konali 10.11.2018 sa náhradníkom do OZ stal Peter Burkovský. V zmysle uvedeného
starostka obce Mgr. Henrieta Horváthová prečítala sľub poslanca OZ. Zvolený Peter
Burkovský zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Po sľube poslanca starostka obce konštatovala, že počet prítomných poslancov je 3 a OZ je
uznášania schopné.
K bodu 3. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Csaba Ádám
Ing. Ján Rabas
Zapisovateľka zápisnice : Jarmila Kissová
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 28.10.2021

3
0
0
2

Csaba Ádám, Peter Burkovský, Ing. Rabas Ján,
Róbert Burkovský, Alexander Renčok
Mgr. Horváthová Henrieta

K bodu 4. Schválenie programu rokovania OZ
Návrh hlavného kontrolóra:
Hlavný kontrolór nenavrhol doplnky k programu.
Návrh starostky:
Doplniť program rokovania o body : Oznámenie starostky obce o poverení poslanca
zastupovaním starostky obce Rudná
Úprava rozpočtu č.1 /2021 na rok 2021
Starostka obce navrhuje presunúť bod č. 7 Prehodnotenie žiadosti Pasienkovej spoločnosti,
pozemkové spoločenstvo Rudná o nájme za pozemok pod vyhliadkovou vežou na Tureckej
za bod č.5 Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 20.7.2021
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.

Otvorenie zasadnutia
Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca, sľub nového poslanca OZ Obce Rudná
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania OZ
Oznámenie starostky obce o poverení poslanca zastupovaním starostky obce
Prehodnotenie žiadosti Pasienkovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Rudná
o nájme za vyhliadkovú vežu na Tureckej
7. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia dňa 20.7.2021
8. Návrh úpravy rozpočtu č.1/2021 za rok 2021
9. Zámer predaja časti obecného pozemku C-KN par. č. 733/2 a parc. č. 735/2, k .u.
Rudná evidovanom na LV č.510
10. Informácia o prevedených stavebných prácach v obci-prepadnutá
miestna
komunikácia pred domom p. Strmeňa, opravená šachta starej kanalizácie pred
domom p. Kerekeša, výmena odvodňovacej rúry
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

3
0
0
2

Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 28.10.2021

Ádám Csaba, Peter Burkovský, Ing. Rabas Ján,
Róbert Burkovský, Alexander Renčok
Mgr. Horváthová Henrieta

K bodu 5. Oznámenie starostky obce o poverení poslanca zastupovaním starostky obce
Rudná
Starostka obce informovala členov OZ, že poveruje poslanca Ing. Jána Rabasa
zastupovaním starostky obce pre volebné obdobie 2018-2022 od 28.10.2021.
Uznesenie č. 70/28102021 – OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostky obce o poverení Ing. Ján
Rabasa zastupovaním starostky obce pre volebné obdobie 2018-2022 od 28.10.2021.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 28.10.2021

3
0
0
2

Ádám Csaba, Peter Burkovský, Ing. Rabas Ján,
Róbert Burkovský, Alexander Renčok
Mgr. Horváthová Henrieta

Uznesenie č. 71/28102021 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Rudnej p o v e r u j e poslanca Ing. Jána Rabasa zvolávaním
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa §12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta,
ods. 5 tretia veta a ods. 6 veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

3
0
0
2

Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 28.10.2021

Ádám Csaba, Peter Burkovský, Ing. Rabas Ján,
Róbert Burkovský, Alexander Renčok
Mgr. Horváthová Henrieta

K bodu 6. Prehodnotenie žiadosti Pasienkovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo
Rudná o nájme za vyhliadkovú vežu a altánok
Pasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Rudná
písomne požiadala obecné
zastupiteľstvo o prehodnotenie výšky nájmu za vyhliadkovú vežu a altánky na Tureckej na
parcele registra E parc. č. 1161/3 v k. ú. Rudná s výmerou 37m², ktorá je vo vlastníctve
pasienkovej spoločnosti. Podľa vyjadrenia prítomných členov výboru Pasienkovej
spoločnosti, pozemkového spoločenstva Rudná p. Ladislava Iglaiho a p. Ondreja Skokana
navrhujú výšku ročného nájomného v sume 180,00 € z dôvodu zvyšujúcich sa nákladov
spoločnosti napr. na výsadbu a ťažbu lesa na Tureckej. Taktiež uviedli, že Obec Rudná od
roku 2011 neplatí ich spoločnosti za prenájom pozemku podľa existujúcej nájomnej zmluvy
pod vyhliadkovou vežou na Tureckej.
Starostka obce poukázala na skutočnosť, že vyhliadkovú vežu využívajú občania obce a turisti
zo širokého okolia, teda sa jedná o všeobecný verejný záujem. Pri vybudovaní vyhliadkovej
veže bola dňa 22.10.2010 podpísaná nájomná zmluva o ročnom nájomnom vo výške 1 €,
ktorá je platná od 01.01.2011 do 31.12.2030.
V záujme všetkých občanov žiada, aby nájomne zostalo nezmenené, teda vo výške 1 € za rok.
Po prerokovaní poslanci schválili nasledovné uznesenie :
Uznesenie č. 72/28102021 – OZ
Obecné zastupiteľstvo n e s ú h l a s í so zvýšením nájomného pre Pasienkovú spoločnosť,
pozemkové spoločenstvo Rudná.
Hlasovanie:
Za:
3
Ádám Csaba, Peter Burkovský, Ing. Rabas Ján,
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2
Róbert Burkovský, Alexander Renčok
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 28.10.2021
Mgr. Horváthová Henrieta

Uznesenie č. 73/28102021 – OZ
Ukladá účtovníčke obce uhradiť nájomné pre Pasienkovú spoločnosť, pozemkové
spoločenstvo Rudná od roku 2011 do roku 2021 v celkovej sume 11 € na účet Pasienkovej
spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Rudná v termíne do 15.novembra 2021.
Hlasovanie:
Za:
3
Ádám Csaba, Peter Burkovský, Ing. Rabas Ján,
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2
Róbert Burkovský, Alexander Renčok
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 28.10.2021

Mgr. Horváthová Henrieta

K bodu 7. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 20.07.2021
Informáciu o plnení uznesení predložila starostka obce.
Uznesenie č. 74/28102021 – OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ
konaného dňa 20.07.2021.
Hlasovanie:
Za:
3
Ádám Csaba, Peter Burkovský, Ing. Rabas Ján,
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2
Róbert Burkovský, Alexander Renčok
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 28.10.2021
Mgr. Horváthová Henrieta
K bodu 8. Návrh úpravy rozpočtu č. 1/2021 na rok 2021
Návrh úpravy rozpočtu č.1/2021 za rozpočtový rok 2021 predložila pracovníčka obce Jarmila
Kissová. Uviedla, že schválený rozpočet bol: príjmy : 355 570,00 € , výdaje 355 570,00 €.
Návrh rozpočtu je
príjmy 412 761,00 €, výdaje 412 761,00 €.
Návrh úpravy
+ 57 191,00 €, výdaje + 57 191,00 €.
Podrobná úprava rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci po prerokovaní prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 75/28102021-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č.1/2021 na rok 2021
Hlasovanie:
Za:
3
Ádám Csaba, Peter Burkovský, Ing. Rabas Ján,
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2
Róbert Burkovský, Alexander Renčok
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 28.10.2021
Mgr. Horváthová Henrieta

K bodu 9. Zámer predaja časti obecného pozemku C-KN par. č. 733,735 k. ú. Rudná
evidovanom na LV č. 510
Na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva č. 66/20072021-OZ Mgr. Peter Brezňan
PhD, majiteľ rodinného domu v Rudnej č. 327 a 328, predložil znalecký posudok na
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: pozemky parc. č. 733/2 a 735/2 v k. ú. Rudná
a geometrický plán za účelom odpredaja vyššie uvedených pozemkov vo vlastníctve obce
Rudná.
Uznesenie č. 76/28102021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 9a ods.8 písm. e/ zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje zverejnenie zámeru prevodu majetku obce
priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom prevodu – priameho
predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa je predaj časti nehnuteľného majetku
zapísaného na LV č. 510 – parcela registra C-KN č. 733 v celkovej výmere 383 m²a C-KN
č.735 v k. ú Rudná v celkovej výmere 599 m². Predmetom predaja je
- parcela registra C-KN 733/2 v k ú. Rudná - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere
117 m², ktorá je súčasťou parcely registra C-KN 733 v k.ú. Rudná v prospech kupujúceho
Mgr. Peter Brezňan PhD, bytom Rožňava, Strelnica 247/20.
- parcela registra C-KN 735/2 v k ú. Rudná – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere
10 m², ktorá je súčasťou parcely registra C-KN 735 v k.ú. Rudná v prospech kupujúceho
Mgr. Peter Brezňan PhD, bytom Rožňava, Strelnica 247/20.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec predmetnú nehnuteľnosť
v budúcnosti neplánuje využiť na verejnoprospešné účely a kupujúci vlastní susedný
pozemok a odpredaj inej osobe by obmedzil užívacie alebo vlastnícke práva
k nehnuteľnostiam žiadateľovi.
Kúpna cena za predmet prevodu bola stanovená uznesením obecného zastupiteľstva č.
76/28102021-OZ vo výške 5 € za m², za celú výmeru predmetného predávaného pozemku
127 m² je celková cena 635,00 €. Ostatné náklady súvisiace s prevodom majetku bude znášať
kupujúci v plnej výške.
Obecné zastupiteľstvo poveruje pracovníčku obce zverejnením zámeru previesť majetok
obce z dôvodu hodného osobného zreteľa na internetovej stránke obce www.obecrudna.sk
a na informačnej tabuli obce dňa 19.11.2021. Doba zverejnenia: od 19.11.2021 do 06.12.2021
vrátane.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 28.10.2021

3
0
0
2

Csaba Ádám, Peter Burkovský, Ing. Ján Rabas
Róbert Burkovský, Alexander Renčok
Mgr. Horváthová Henrieta

K bodu č. 10. a 11. Informácia starostky obce o aktualitách v obci od posledného
zastupiteľstva, Rôzne
Starostka obce informovala :
- o oprave prepadnutej jamy na kolónii /pred Strmeňom / a o opravenej šachte na kolónii
/pred Kerekeš Norbertom/
- o oprave a asfaltovaní chodníka pri hlavnej ceste /pred Paličkovcami /
- o aktualitách v obci, a to:
-vydarený deň obce v auguste 2021, zároveň sa poďakovala za aktivity Ing. Jána Rabasa
a Csabu Ádáma pri organizovaní podujatia
- výstup na Tureckú, kde bol odmenený najstarší a najmladší účastník
- údržba verejnej zelene /kosenie v obci, vypílenie stromov v MŠ/
- výstava tekvíc M. Kohulákovej
- výstava maľovaných kvetov M. Kohulákovej
- mesiac úcty k starším /Tesco poukážka v hodnote 10 € a pozdrav obyvateľom obce
nad 62 r./
- oprava tabúľ na náučnom chodníku
- oprava šmýkačky rodičmi v parku za obecným úradom
- vývoz smetí z veľkých kontajnerov z cintorína
- poslaná žiadosť za DHZ Rudná o zaradenie do skupiny B
- vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho
rozvoja /výzva pre najmenej rozvinuté okresy Slovenska už na prevedené práce -za našu
obec -asfaltovanie cesty/
- organizovanie zimného výstupu na Tureckú podľa vývoja epidemiologickej situácie
- pripravované zastupiteľstvo v decembri – príprava budúcoročného rozpočtu

Uznesenie č. 77/28102021-OZ
OZ berie na vedomie informáciu starostky obce o aktualitách v obci od posledného
zastupiteľstva
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Uznesenie bolo prijaté.
Rudná, 28.10.2021

3
0
0
2

Csaba Ádám, Peter Burkovský, Ing. Ján Rabas
Róbert Burkovský, Alexander Renčok
Mgr. Horváthová Henrieta

K bodu 12 Diskusia
Csaba Ádám - naniesol požiadavku ku za DHZ Rudná realizovať výstavbu plechovej garáže
pri hasičskej zbrojnice v hodnote cca 2 000,- |€
Ing. Rabas – navrhol zahrnúť do budúcoročného rozpočtu opravy na ihrisku TJ
rozhodcovskú miestnosť, strop v kuchynke , opravy v šatni sume 5 000,- €

Starostka sa poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:10 h.

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

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Rabas

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

Ádám Csaba

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

Uznesenia č. 70 - 77 sú podpísané starostkou obce

