
ZÁPISNICA 

Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V RUDNEJ 

konaného dňa 28.11.2022 od 17:00 hod 

v zasadacej miestnosti obce Rudná 

 

Prítomní:   Mgr. Henrieta Horváthová – odstupujúca starostka  

  Ildikó Iglaiová – novozvolená starostka  

  Ján Kováč – kontrolór obce  

Roland Ondrej – predseda miestnej volebnej komisie 

 

Členovia obecného zastupiteľstva :   

Csaba Ádám, Márk Kiss, Benjamín Pardon, Ing. Ján Rabas, Erik Tokár 

   

Hostia : podľa priloženej prezenčnej listiny  

  

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa  

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva  

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom  

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a určenie 

overovateľov zápisnice 

8. Oznámenie starostu obce o poverení poslanca zastupovaním starostu obce. 

9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

11. Určenie platu starostu obce  

12. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku bývalej starostky obce 

13. Voľba hlavného kontrolóra 

14. Rôzne 

15. Návrh uznesení  

16. Záver 

 

1) Zasadnutie prvého obecného zastupiteľstva otvorila odstupujúca starostka obce  

Mgr. Henrieta Horváthová. 

  

2) Mgr. Henrieta Horváthová určila za zapisovateľa Ing. Jána Rabasa.  

 

3) Predseda miestnej volebnej komisie Roland Ondrej oboznámil prítomných 

s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdal osvedčenia 

pre novozvoleného starostu obce Ildikó Iglaiovú a pre piatich novozvolených členov 



  

obecného zastupiteľstva (Csaba Ádám, Márk Kiss, Benjamín Pardon, Ing. Ján Rabas, 

Erik Tokár) 

 

4) Po informácii o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

odstupujúca starostka vyzvala novozvolenú starostku na zloženie sľubu. Novozvolená 

starostka obce Ildikó Iglaiová zložila zákonom predpísaný sľub.  

 

5) Sľub poslancov obecného zastupiteľstva prečítala novozvolená starostka Ildikó 

Iglaiová. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 

poslancov obecného zastupiteľstva. Starostka obce oznámila, že zastupiteľstvo v počte 

5 členov je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

 

6) Po zložení sľubu členov obecného zastupiteľstva vystúpila starostka obce Ildikó 

Iglaiová. Poslancom obecného zastupiteľstva zaželala úspešnú spoluprácu. Všetky 

úlohy, ktoré sa vyskytnú vo volebnom období chce starostka obce riešiť v úzkej 

spolupráci so zastupiteľstvom a obyvateľmi obce v prospech celej obce. Starostka 

obce poďakovala odstupujúcej starostke obce a členom predchádzajúceho 

zastupiteľstva za prácu v uplynulom volebnom období. 

 

7) Starostka obce oboznámila členov obecného zastupiteľstva s programom 

ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý následne členovia obecného 

zastupiteľstva schválili. Za overovateľov zápisnice boli zvolení Csaba Ádám a Márk 

Kiss. 

 

8) Starostka obce Rudná oznámila členom obecného zastupiteľstva, že poslanec Ing. Ján 

Rabas bude poverený zastupovaním starostu obce pre volebné obdobie rokov 2022-

2026.  

 

9) V mene členov obecného zastupiteľstva Erik Tokár navrhol za poslanca obecného 

zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva Ing. Jána Rabasa. 

 

10) Starostka obce predložila členom obecného zastupiteľstva návrh na zriadenie komisií, 

určenie ich náplne práce a voľbu ich predsedov, na základe ktorého boli zriadené 

nasledovné komisie :  

 

a) Komisia na ochranu verejného záujmu (predseda : Csaba Ádám, členovia : Márk 

Kiss, Benjamín Pardon, Ing. Ján Rabas, Erik Tokár) 

b) Komisia na ochranu verejného poriadku, vybavovanie sťažností, kultúru a šport 

(predseda: Erik Tokár, členovia : Csaba Ádám, Márk Kiss, Benjamín Pardon, 

Ing. Ján Rabas) 

 

11) V mene členov obecného zastupiteľstva Ing. Ján Rabas navrhuje plat starostu obce 

v zmysle § 4 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v zákonnej výške 1,83 násobku 

priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve.  

 

Starostka obce poďakovala za podaný návrh a na výšku platu.  

 



  

12) Na usporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu v súvislosti s ukončením funkčného 

obdobia 2018-2022 v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov navrhol hlavný kontrolór obce vyplatiť starostovi obce náhradu 

za nevyčerpanú dovolenku rokov 2021 a 2022 v rozsahu 31 dní. 

Dôvodom nevyčerpania dovolenky rokov 2021 a 2022 bola pracovná vyťaženosť 

a zdravotné dôvody starostu. 

 

Poslanec obecného zastupiteľstva Csaba Ádám súhlasil so schválením preplatenia 

dovolenky bývalej starostke v požadovanej výške s požiadavkou, aby bola vyplatená 

v splátkach v roku 2023. Mgr. Henrieta Horváthová nesúhlasila s postupným 

vyplácaním dovolenky.  

 

Po preverení finančnej situácie obce, záväzkov vyplývajúcich z neoprávnených 

výdavkov pri rekonštrukcii MŠ v Rudnej, záväzkov vyplývajúcich z pracovno-

právnych vzťahov súvisiacich s výškou odstupného starostu obce a zamestnancov 

obce a ich odvodového zaťaženia, nebude obec schopná z bežného rozpočtu finančne 

vysporiadať odstupné starostu obce v rozpočtovom roku 2022. Na základe osobného 

prejednania danej problematiky s odchádzajúcou starostkou, hlavným kontrolórom 

a nastupujúcou starostkou, sa prítomní dohodli na postupnom vyplácaní odstupného 

odchádzajúcej starostke v roku 2023 podľa finančných možností rozpočtu obce 

v priebehu I. polroka 2023, pričom odvodová povinnosť bude uhradená v decembri 

2022. Uvedené potvrdila Mgr. Henrieta Horváthová aj na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva.  

 

13) Ján Hlaváč, hlavný kontrolór, predložil dôvodovú správu obsahujúcu Informáciu 

o predĺžení funkčného obdobia hlavného kontrolóra Obce Rudná ex lege a Návrh 

na nevyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Rudná v roku 2022.  

V zmysle dôvodovej správy, ktorá je súčasťou zápisnice, nie je Obec Rudná, v čase 

trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu, alebo výnimočného stavu vyhláseného 

v súvislosti s ochorením COVID-19, povinná vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra, 

ak o skončenie pracovného pomeru k 31.12.2022 nepožiada súčasný hlavný kontrolór.  

 

14) Rôzne  

 

V časti rôzne nemali členovia obecného zastupiteľstva, ako ani prítomní hostia otázky 

ani pripomienky.  

 

15) Návrh uznesení predniesla Ildikó Iglaiová.  

 

 

UZNESENIA 

 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rudná  

zo dňa 28.11.2022 

(1-7) 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:  

1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 

2. Určenie zástupcu starostu  



  

3. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 

tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.  

4. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba 

členov a predsedu komisií.  

5. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce.  

6. Návrh na náhradu platu starostu za nevyčerpanú dovolenku 

7. Voľba hlavného kontrolóra  

 

1. Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 1/28112022-OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Rudnej  

 

A. b e r i e   n a   v e d o m i e 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

 

B. k o n š t a t u j e, ž e 

1. novozvolená starostka obce Ildikó Iglaiová zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva:  

Csaba Ádám 

Márk Kiss 

Benjamín Pardon 

Mikuláš Pardon 

Ing. Ján Rabas  

 

Hlasovanie :  

 

Za:  5 Csaba Ádám, Márk Kiss, Benjamín Pardon, Erik Tokár,  

Ing. Ján Rabas  

Proti:    

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

Uznesenie bolo prijaté 

V Rudnej, 28.11.2022      Ildikó Iglaiová 

 

2. Určenie zástupcu starostu  

 

Uznesenie č. 2/28112022-OZ 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudnej  

 

B e r i e   na   v e d o m i e  

Informáciu starostky obce o určení zástupcu starostu obce Ing. Jána Rabasa pre volebné 

obdobie rokov 2022-2026.  

 



  

Hlasovanie :  

 

Za:  4 Csaba Ádám, Márk Kiss, Benjamín Pardon, Erik Tokár 

Proti:    

Zdržal sa: 1 Ing. Ján Rabas 

Neprítomní:   

Uznesenie bolo prijaté 

V Rudnej, 28.11.2022      Ildikó Iglaiová 

 

3. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 

6 tretia veta zákona o obecnom zriadení.  
 

Uznesenie č. 3/28112022-OZ 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudnej  
 

p o v e r u j e  

poslanca Ing. Jána Rabasa zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie :  

 

Za:  4 Csaba Ádám, Márk Kiss, Benjamín Pardon, Erik Tokár 

Proti:    

Zdržal sa: 1 Ing. Ján Rabas 

Neprítomní:   

Uznesenie bolo prijaté 

V Rudnej, 28.11.2022      Ildikó Iglaiová 

 

4. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba 

predsedov a členov komisií.  
 

Uznesenie č. 4/28112022-OZ 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudnej  
 

A. z r i a ď u j e 

a. Komisiu na ochranu verejného záujmu 

b. Komisiu na ochranu verejného poriadku, vybavovanie sťažností kultúry a športu  

 

B. u r č u j e  

a) náplň práce komisie na ochranu verejného záujmu :  

- vyplýva hlavne zo zákona č. 358/2004 Z. z. pre ochranu verejného záujmu  

b) náplň práce komisie na ochranu verejného poriadku, vybavovanie sťažností, kultúry 

a športu :  

- pomáha starostovi obce riešiť a vybavovať pripomienky obyvateľov obce 

- rieši veci týkajúce sa verejného poriadku obce, rieši sťažnosti občanov, vzájomné 

susedské vzťahy, neplnenie si povinnosti voči obci 



  

- pomáha starostovi pri organizovaní kultúrnych a športových akcií v obci (Deň obce, 

Výstup na Tureckú, Prechod Náučným chodníkom Turecká, Mesiac úcty k starším, 

Mikuláš, futbalové zápasy, ...) 
 

C. v o l í 

a) - predsedu komisie na ochranu verejného záujmu : Csaba Ádám 

- členov komisie: Márk Kiss, Benjamín Pardon, Ing. Ján Rabas, Erik Tokár  

b) - predsedu komisie na ochranu verejného poriadku, vybavovanie sťažností, kultúry 

a športu – Erik Tokár  

členov komisie : Csaba Ádám, Márk Kiss, Benjamín Pardon, Ing. Ján Rabas 

 

Za:  5 Csaba Ádám, Márk Kiss, Benjamín Pardon, Erik Tokár, Ing. Ján 

Rabas 

Proti:    

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

Uznesenie bolo prijaté 

V Rudnej, 28.11.2022      Ildikó Iglaiová 

 

5. Určenie mesačného platu starostu  
 

Uznesenie č. 5/28112022-OZ 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudnej  

 

U r č u j e  

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším 

obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Ildikó 

Iglaiovej vo výške  2.217,00 EUR.  

 

Za:  5 Csaba Ádám, Márk Kiss, Benjamín Pardon, Erik Tokár, Ing. Ján 

Rabas 

Proti:    

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

Uznesenie bolo prijaté 

V Rudnej, 28.11.2022      Ildikó Iglaiová 

 

6. Náhrada platu starostu za nevyčerpanú dovolenku  
 

Uznesenie č. 6/28112022-OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Rudnej  

 

S c h v a ľ u j e  

Vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku rokov 2021 a 2022 v rozsahu 31 dní, 

s poukázaním na ustanovenie § 2 ods. 2 a § 7 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. 

 

 



  

Za:  4 Csaba Ádám, Márk Kiss, Benjamín Pardon, Ing. Ján Rabas 

Proti:    

Zdržal sa: 1 Erik Tokár 

Neprítomní:   

Uznesenie bolo prijaté 

V Rudnej, 28.11.2022      Ildikó Iglaiová 

 

7. Voľba hlavného kontrolóra  
 

Uznesenie č. 7/28112022-OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Rudnej  

 

A. b e r i e   n a v e d o m i e, že funkčné obdobie hlavného kontrolóra Obce Rudná, Jána 

Kováča sa s poukazom na  30f ods. 6  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov ex lege predlžuje.  

 

B. s poukazom na § 11 ods. 4 písm. j) a § 30f ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  n e v y h l á s i  voľbu hlavného kontrolóra Obce 

Rudná  
 

Za:  5 Csaba Ádám, Márk Kiss, Benjamín Pardon, Erik Tokár, Ing. Ján 

Rabas 

Proti:    

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

Uznesenie bolo prijaté 

V Rudnej, 28.11.2022      Ildikó Iglaiová 

 

16) Po vyčerpaní programu rokovania starostka obce prvé zasadnutie obecného 

zastupiteľstva zakončila. 

 

Zapísal: Ing. Ján Rabas    ...........................  

Overili: Csaba Ádám   ............................. 

             Márk Kiss   ............................. 

 

 

 

                                                                          Ildikó Iglaiová  

                                                                    starosta obce 

 

 

 

Uznesenia č. 1/28122022 – OZ až 7/28122022 sú podpísané starostkou obce  


