
ZÁPISNICA 

 z XIV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2021 

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   

 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

            2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.   Schválenie programu rokovania OZ 

4.   Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia dňa 28.10.2021 

  5.   Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 a stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu 

 na roky  2022-2024 

            6.    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  na rok 2022 

            7.    Prejednanie predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa : 

 Mgr. Peter Brezňan PhD. Parc .č. KN-C733/2 v k.ú. Rudná o výmere 117 m²            

a parc. č. 735/2 v k.ú. Rudná o výmere 10 m² -zastavané plochy a nádvoria 

    8.  Informácia o výsledku podanej žiadosti o poskytnutie  dotácie pre MŠ Rudná  

         z Environmentálneho fondu-činnosť „Zvyšovanie  energetickej  účinnosti 

         existujúcich  verejných budov vrátane zatepľovania“ a vyžiadanie súhlasu na 

   Spolufinancovanie projektu vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov 

   z vlastných prostriedkov alebo iných ako verejných prostriedkov 

      9.   Informácia starostu obce o aktualitách v obci od posledného zastupiteľstva 

     10.  Diskusia 

11.  Záver 
  

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila Mgr. Henrieta Horváthová, starostka obce, 

privítaním všetkých prítomných. Konštatovala,  že  počet prítomných poslancov je 3 a OZ je 

uznášania schopné.  

 

 

K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:   Peter Burkovský 

                                           Csaba Ádám  

                                              

                                                

Zapisovateľka zápisnice : Jarmila Kissová 



 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 3  Csaba Ádám, Peter Burkovský,  Ing. Rabas Ján,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Róbert Burkovský, Alexander Renčok 

Uznesenie bolo prijaté.                                                              

Rudná, 15.12.2021                                                                        Mgr. Horváthová Henrieta 

 

K bodu 3. Schválenie programu rokovania OZ  

Návrh hlavného kontrolóra:  

Hlavný  kontrolór nenavrhol doplnky k programu. 

Návrh starostky: 

Návrhy starostky na doplnenie programu neboli 

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 28.10.2021 

  5.   Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 a stanovisko hlavného kontrolóra ku rozpočtu 

na roky  2022-2024 

            6.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  na rok 2022 

            7.   Prejednanie predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa : 

Mgr. Peter Brezňan PhD. parc. č. KN-C733/2 v k.ú. Rudná o výmere 117 m²         

a parc. č. 735/2 v k.ú. Rudná o výmere 10 m² -zastavané plochy a nádvoria 

    8. Informácia o výsledku podanej žiadosti o poskytnutie  dotácie pre MŠ Rudná  

        z environmentálneho fondu-činnosť „Zvyšovanie  energetickej  účinnosti 

        existujúcich  verejných budov vrátane zatepľovania“ a vyžiadanie súhlasu na 

  Spolufinancovanie projektu vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov 

  z vlastných prostriedkov alebo iných ako verejných prostriedkov 

      9.  Informácia starostu obce o aktualitách v obci od posledného zastupiteľstva 

     10. Diskusia 

11. Záver 
  

Uznesenie č. 78/15122021-OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania OZ        

 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, 15.12.2021                                                                        Mgr. Horváthová Henrieta 



 

 

 

 

 

 

 

K bodu 4. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 28.10.2021 

 Informáciu o plnení uznesení predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 79/15122021 – OZ 

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

konaného dňa 28.10.2021 

 

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, 15.12.2021                                                                        Mgr. Horváthová Henrieta 

 

 

 

 

 

K bodu 5.  Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 a stanovisko hlavného kontrolóra  

k rozpočtu  na roky  2022-2024 

Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 bol 

 rok 2022           príjmy  vo výške      270 650 €, výdaje 270 650 € 

 rok 2023           príjmy                       281 540 €, výdaje 281 540 € 

 rok 2024           príjmy                       291 990 €, výdaje 291 990 €. 

 

Účtovníčka obce  na základe schválenej  dotácie pre MŠ Rudná  z Environmentálneho fondu-

činnosť „Zvyšovanie  energetickej  účinnosti  existujúcich  verejných budov vrátane 

zatepľovania“ -  spolufinancovanie projektu vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov  

predložila návrh navýšiť rozpočet obce z prostriedkov rezervného fondu obce  o 10 000,- € 

príjmovú časť /finančné operácie-rezervný fond / aj výdavkovú časť/kapitálové výdavky -

rekonštrukcia a modernizácia MŠ/ na rok 2022. Návrh rozpočtu na roky 2023-2024 bez 

zmeny. 

Hlavný kontrolór obce predložil Stanovisko hlavného kontrolóra ku rozpočtu  na roky  

2022-2024. 

Po prerokovaní  OZ prijalo nasledovné uznesenie 

  

Uznesenie č. 80/15122021-OZ 

                                                                                          

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov 

Rozpočet obce na roky 2022-2024.  Rozpočet na roky 2022-2024 bol schválený ako 

vyrovnaný. Príjmová aj výdavková časť rozpočtu  na rok  2022 bola schválená vo 

výške 280 650 €, z čoho bežné príjmy boli schválené vo výške 270  650 €, kapitálové 

príjmy  boli schválené  vo  výške 0 €,  finančné   operácie  /rezervný fond/   vo   výške  

10 000 €, bežné  výdavky  boli  schválené vo výške 260 883 €   a kapitálové výdavky 

vo výške 19 767 €. 

            Rok 2023                                 príjmy    281 540 €, výdaje 281 540 € 



 

 

 

 

 

 

            Rok 2024                                 príjmy    291 990 €, výdaje 291 990 € 

 

b) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra ku rozpočtu 

obce na roky 2022 - 2024.  

 

 

 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, 15.12.2021                                                                        Mgr. Horváthová Henrieta 

 

 

 

 

K bodu 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  na rok 2022 

Hlavný kontrolór obce predložil  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrola na rok 2022, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č. 81/15122021 – OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2022 

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, 15.12.2021                                                                        Mgr. Horváthová Henrieta 

 

K bodu 7.  Prejednanie predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa : 

Mgr. Peter Brezňan PhD. parc. č. KN-C733/2 v k.ú. Rudná o výmere 117 m²  a parc. č. 

735/2 v k.ú. Rudná o výmere 10 m² -zastavané plochy a nádvoria 

Starostka obce predložila  po zverejnení zámeru predaja majetku z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa :  návrh na predaj majetku obce pre Mgr. Peter Brezňan PhD. parc. č. KN-

C733/2 v k.ú. Rudná o výmere 117 m²  a parc. č. 735/2 v k.ú. Rudná o výmere 10 m² -

zastavané plochy a nádvoria 

 

Uznesenie č.82/15122021 – OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj majetku z dôvodu hodného osobitného  zreteľa : 

- parcelu 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. 

-  parcelu 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 

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  zároveň splnomocňuje starostku obce s uzatvorením kúpno-predajnej 

zmluvy  s kupujúcim a povoliť vklad  do katastra po zaplatení celej výšky kúpnej ceny. 

Spôsob zverejnenia : na internetovej stránke obce www.obecrudna.sk   

 

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, 15.12.2021                                                                       Mgr. Horváthová Henrieta 

 

 

K bodu 8.  Informácia o výsledku podanej žiadosti o poskytnutie  dotácie pre MŠ Rudná   

z Environmentálneho fondu-činnosť „Zvyšovanie  energetickej  účinnosti  existujúcich  

verejných budov vrátane zatepľovania“ a vyžiadanie súhlasu na    Spolufinancovanie 

projektu vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov    z vlastných prostriedkov alebo 

iných ako verejných prostriedkov 

      

Starostka obce  informovala prítomných o schválení dotácie  pre MŠ Rudná   

z Environmentálneho fondu-činnosť „Zvyšovanie  energetickej  účinnosti  existujúcich  

verejných budov vrátane zatepľovania“ . Táto dotácia je určená na rekonštrukciu Materskej 

školy v Rudnej s dôrazom na úsporu energií, ktorú je nutné prehodnocovať a predkladať 

fondu do troch rokov od jej rekonštrukcie. Zároveň  starostka obce požiadala  OZ o súhlas na 

spolufinancovanie projektu vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov    z vlastných 

prostriedkov alebo iných ako verejných prostriedkov. 

 

Uznesenie č. 83/15122021-OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie projektu„ Zvyšovanie  energetickej  

účinnosti  existujúcich  verejných budov vrátane zatepľovania“ z environmentálneho fondu vo 

výške najmenej 5 % z celkových výdavkov  z vlastných prostriedkov alebo iných ako 

verejných prostriedkov. 

 

 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, 15.12.2021                                                                      Mgr. Horváthová Henrieta 

 

 

 

http://www.obecrudna.sk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

K bodu 9.  Informácia starostky obce o aktualitách v obci od posledného zastupiteľstva 

 
 Od posledného zastupiteľstva sa uskutočnilo: 

 

- nákup piesku a soľ , rozvoz piesku do jednotlivých častí obce na zimnú údržbu 

- organizovanie Mikuláša v obci a v materskej škole 

- oprava hasičského čerpadla a uhradenie faktúry za jej opravu 

- pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa neuskutočnil spoločný zimný výstup na             

  Tureckú   

  

  

K bodu 10. Diskusia 

 

Peter Burkovský – navrhol, aby v prípade, keď rapídne zdražie elektrika, v noci obci verejné 

osvetlenie nesvietilo. 

 

Adam Csaba- navrhol, aby v noci verejné osvetlenie bolo len  na 30% výkon. 

 

 

K bodu 11.  Záver 

Starostka sa poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:00 h. 

 

 

 

 

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

                                                       Mgr. Henrieta Horváthová 

                 starostka obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

 

 Peter Burkovský    ..................... 

 

            Ádám Csaba         ..................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenia č.   78  - 83  sú  podpísané starostkou obce 

 


