
ZÁPISNICA 

 z XV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.03.2022 

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 , Alexander Renčok   – ospravedlnení 

Hostia:           Roland  Ondrej, referent OcÚ Rudná 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania OZ 

4. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia dňa 15. 12.2021 

5. Návrh záverečného účtu za rok 2021 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2021 

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021 

8. Informácia o podanej žiadosti  o poskytnutie  dotácie  na vybudovanie wifi siete  

v obci – výzva „Wifi pre teba“ a vyžiadanie  súhlasu na spolufinancovanie vo 

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

verejných prostriedkov 

9. Schválenie použitia rezervného fondu v roku 2022 

10. Informácia starostky obce o aktualitách v obci od posledného zastupiteľstva 

11. Diskusia   

12. 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: Csaba Ádám 

                                         Ing. Ján Rabas 

                                               

Zapisovateľka zápisnice : Jarmila Kissová 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 84/16032022-OZ 

OZ schvaľuje overovateľov zápisnice /Ing. Ján Rabas, Csaba Ádám/, zapisovateľku zápisnice 

Jarmilu Kissovú 

 

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, 16.03.2022                                                                       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 15. 12.2021 

5. Návrh záverečného účtu za rok 2021 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2021 

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021 

8. Informácia o podanej žiadosti  o poskytnutie  dotácie  na vybudovanie wifi siete  

 v obci – výzva „Wifi pre teba“ a vyžiadanie  súhlasu na spolufinancovanie vo výške 

5% z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov  alebo z iných ako verejných 

prostriedkov 

9. Schválenie použitia rezervného fondu v roku 2022 

10. Informácia starostky obce o aktualitách v obci od posledného zastupiteľstva 

11. Diskusia   

12. Záver 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 85/16032022-OZ 

OZ schvaľuje program rokovania OZ 

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, 16.03.2022                                                                       Mgr. Horváthová Henrieta 

 

 

K bodu 4. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2021 

Informáciu o plnení uznesení predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 86/16032022 – OZ 

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

konaného dňa 15.12.2021 

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, 16.03.2022                                                                       Mgr. Horváthová Henrieta 

 

K bodu 5. Návrh záverečného účtu za rok 2021 

Poslanci prerokovali Návrh záverečného účtu za rok 2021, 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. 87/16032022-OZ 

Obecné zastupiteľstvo  

a/ schvaľuje záverečný účet obce  za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

b/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu  vo             

výške 23 997,73 €. 

 

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, 16.03.2022                                                                     Mgr. Horváthová Henrieta 

                                            

 

 



 

 

 

 

 

 

 

K bodu 6.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2021 

 

Ján Kováč, hlavný kontrolór obce, predložil stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému 

účtu za rok 2021. Stanovisko tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 

Uznesenie č. 88/16032022-OZ 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

záverečného účtu za rok 2021 

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, 16.03.2022                                                                   Mgr. Horváthová Henrieta 

 

K bodu 7.   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021                      

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021 predniesol Ján Kováč. Po 

vypočutí správy poslanci prijali nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 89/16032022-OZ 

OZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021. 

  Hlasovanie:    

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Róbert Burkovský, Alexander Renčok 

Uznesenie bolo prijaté. 
                                                                 

Rudná, 16.03.2022                                                                       Mgr. Horváthová Henrieta 

 

K bodu 8. Informácia o podanej žiadosti  o poskytnutie  dotácie  na vybudovanie wifi 

siete  v obci – výzva „Wifi pre teba“ a vyžiadanie  súhlasu na spolufinancovanie vo výške 

5% z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov  alebo z iných ako verejných 

prostriedkov 

   

Starostka obce  informovala  o podanej žiadosti  na   Ministerstvo investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku so zameraním  „Wifi pre teba“  na vybudovanie wifi siete  v obci . Firma Progrant 

s. r. o.  predloží za obec celkový projekt. Obec  môže získať nenávratný finančný príspevok 

vo výške 15 000,- €. Spoluúčasť obce je 5% z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov  

alebo z iných ako verejných prostriedkov, t. j. v sume 750,- €. 

Starostka obce požiadala obecné zastupiteľstvo o súhlas na spolufinancovanie projektu 

v sume 750,- €  z rezervného fondu obce. 

 

Uznesenie č. 90/16032022-OZ  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 5% spoluúčasť  z celkových výdavkov vo výške 750.00 € 

z rezervného fondu obce na vybudovanie wifi siete v obci. 

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-18-dop-wifi-pre-teba-ii/
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-18-dop-wifi-pre-teba-ii/


 

 

 

 

 

 

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, 16.03.2022                                                                        Mgr. Horváthová Henrieta 

 

K bodu 9. Schválenie použitia rezervného fondu v roku 2022 

Starostka obce predložila návrh zakúpiť služobné motorové vozidlo pre potreby dovozu 

stravy pre deti MŠ a na zabezpečenie služobných  úloh z rezervného fondu obce. Doteraz 

obec využíva súkromné motorové vozidlo zamestnanca obce na služobné účely. 

  

Uznesenie č. 91/16032022-OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup služobného motorového vozidla do výšky 15 000,- €  

z rezervného fondu. 

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, 16.03.2022                                                                       Mgr. Horváthová Henrieta 

 

 

K bodu 10.  Informácia starostky  o aktualitách v obci od posledného zastupiteľstva 

 

O aktualitách v obci od posledného zastupiteľstva informovala starostka obce: 

 

 - pripravuje sa odovzdávanie ocenenia starostky obce z príležitosti MDŽ dňa 17.3.2022.  

   Zároveň predložila OZ  zoznam ocenených a všetkých srdečne na oslavy pozýva   

                           

- o umiestnení Z -BOX-u „PAKETA“ na doručenie  balíkov v hornom parku.  

  Základy vybuduje obec, firma Paketa zabezpečí osadenie boxov slúžiace na uloženie balíkov 

 

  - MŠ Rudná od 2.5.2022 bude fungovať na poschodí OcU z dôvodu prestavby škôlky.       

  Starostka poprosila poslancov, aby v dňoch 28.-29.4.2022 pomohli pri presťahovaní  

  škôlky. Požiadala o prívesný vozík od DHZ. 

 

- firma KOOR na základe podnetu starostky a poslancov rieši nočné osvetlenie obce 

 

- firma Dobart  Rudná začne so  stavebnými opravami  šatne TJ a ostatných miestností 

 

 - táborák sa uskutoční dňa  6.5.2022 , požiadala predsedu Urbárskej spoločnosti Ing. Rabasa 

   o pomoc pri zabezpečení dreva na táborák  

 

- plánuje sa  podujatie Deň detí na 4.6.2022- v kocke načrtla priebeh akcie 

 



 

 

 

 

 

 

- uskutoční sa výcvik členov DHZO vo Výcvikom centre HaZZ Lešť   v dňoch 22.-23.4.2022 

 

- dala možnosť porozmýšľať nainštalovať spomaľovače na začiatok a koniec obce, nakoľko   

   nie je dodržaná povolená rýchlosť v obci motorovými vozidlami  

 

- informovala,  že  obyvatelia  obce  Ján  Geče a  Ivan  Javor  predali  svoje  domy a bývajú  

  v maringotkách. Starostka obce dostala podnety od občanov  k predaju uvedených domov, 

  na základe týchto skutočností konštatovala, že obec nemá právomoc zasiahnuť do predaja   

  nehnuteľnosti občanov . 

     

 

     

Uznesenie č. 92/16032022-OZ  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prednesené informácie 

Hlasovanie:    

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2  Peter Burkovský, Alexander Renčok,  

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Rudná, 16.03.2022                                                                    Mgr. Horváthová Henrieta 

 

K bodu 11.  Diskusia  

 Peter Burkovský navrhol: 

- umiestniť  Z-Paketa boxy pri domčeku “ZELOVOC“ 

- navrhol, aby obec pred rodinnými domami čistila jarky/šance/, ktoré neslúžia len na odvod  

  dažďovej vody prípadne vo Všeobecnom záväznom nariadení ustanoviť povinnosť občanov   

  starať sa o jarky pre domami 

- predloží návrhy na nákup služobného motorového vozidla 

     

  Ing. Ján Rabas  

- na základe rozhodnutia TJ Rudná požiadal, aby firma, ktorá bude zabezpečovať opravu   

  miestností na futbalovom ihrisku, nastúpila až po futbalovej sezóne, t. j po 12.6.2022  

- informoval o organizovaní brigády na miestnom ihrisku  v nedeľu 20.3.2022 a požiadal 

  o zabezpečenie čistiacich prostriedkov 

- o začatí futbalovej sezóny, prvý zápas v sobotu 18.3.2022 v Dlhej Vsi.  

  Požiadal, že v prípade, ak bude sucho,  aby hasičské auto polievalo ihrisko 

- o konaní valného zhromaždenia Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Rudná 

   dňa 9.4.2022 v zasadačke OcU 

- zabezpečí drevo na táborák 

 

 Csaba Ádám  

-informoval o pripravovanej výročnej členskej schôdzi DHZ Rudná dňa  26.3.2022 

 - DHZ Rudná zabezpečí penu na MDD 

 

 Roland  Ondrej, referent OcÚ Rudná 

- navrhol,  aby obec  pohonné hmoty čerpala prostredníctvom karty SLOVNAFT 

-  pri prestavbe šatní TJ urobila sa nová elektroinštalácia 



 

 

 

 

 

 

- namontoval sa na TJ odpadkový kôš bez dna s vrchnákom 

- poukázal, že praská nový asfalt na ceste pri rod. dome neboh. Ondreja  Burkovského 

- je plná nádrž v jarku na strane rod. domu Miščíkovej 

 

 

 

 

 

K bodu 12. záver  

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:17 h. 

 

 

 

 

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

                                                       Mgr. Henrieta Horváthová 

                 starostka obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

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

            Ing. Ján Rabas       ..................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Uznesenia č.    84- 92 sú  podpísané starostkou obce 

 


