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               Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01  Rožňava 

                  IČO : 00328774, tel : 058/7321986, e-mail : obecnyurad@obecrudna.sk 

 

 

 

Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Rudná,  

konaného dňa 16.12.2022 
 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Ildikó Iglaiová, starosta obce 

   Poslanci obecného zastupiteľstva:   Csaba Ádám, Márk Kiss,  

   Benjamín Pardon, Ing. Ján Rabas, Erik Tokár 

 

Ďalší prítomní: Ing. Miriam Barnová, zamestnanec obce 

 

Hostia :     Mgr. Henrieta Horváthová – bývalá starostka obce 

     Ing. Ján Šramko, Ing. Boris Šramko – stavebný dozor 

     Tibor Szarka – stavebná spoločnosť SzTEL s. r. o.  

 

Verejnosť:       Podľa prezenčnej listiny 

                             

PROGRAM : 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

4. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ 28.11.2022. 

5. Informácie ohľadom nevysporiadanej investície: Rekonštrukcia Materskej školy 

Rudná (pozvaní hostia: zástupca stavebnej spoločnosti SzTEL s. r. o., zástupca 

spoločnosti vykonávajúcej stavebný dozor TYFON s. r. o., bývalá starostka obce - 

Mgr. Henrieta Horváthová). 

6. Návrh na úpravu rozpočtu roka 2022 – použitie rezervného fondu  

7. Poverenie starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu roka 2022 v priebehu decembra 

2022.  

8. Návrh rozpočtu na roky 2023–2025 a stanovisko hlavného kontrolóra ku rozpočtu 

na roky 2023–2025. 

9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2023.  

10. Prejednanie regulácie príkonu sústavy verejného osvetlenia v zmysle Zmluvy 

o koncesii na garantovanú energetickú službu uzavretú so spoločnosťou KOOR 

Východ, s r. o.. 

11. Rôzne 

12. Záver 

mailto:obecnyurad@obecrudna.sk
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K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila Ildikó Iglaiová, starosta obce. Privítala všetkých 

prítomných.  

 

Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice: Benjamín Pardon, Ing. Ján Rabas  

Zapisovateľka:               Ing. Miriam Barnová 

 

Uznesenie OZ č. 8/16122022 – OZ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudná berie na vedomie overovateľov a zapisovateľku.  

 

Hlasovanie: 

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

Ing. Ján Rabas 

Proti:    

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Uznesenie bolo prijaté. 

V Rudnej, 16.12.2022       Ildikó Iglaiová 

 

 

K bodu 3. Schválenie programu rokovania OZ :  

 

Návrhy poslancov: 

Návrhy poslancov na doplnenie programu neboli.  

 

Návrh starostu obce :  

Starostka obce navrhla rozšíriť program obecného zastupiteľstva o bod 12. Dodatok č. 3 

k Zmluve o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve so spoločnosťou Brantner Gemer 

s. r. o.. Program by pokračoval bodom 13. Rôzne a 14. Záver.  

 

Uznesenie OZ č. 9/16122022 – OZ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudná schvaľuje program rokovania.  

 

Hlasovanie: 

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

 Ing. Ján Rabas 

Proti:    

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Uznesenie bolo prijaté. 

V Rudnej, 16.12.2022       Ildikó Iglaiová 
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

4. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ 28.11.2022. 

5. Informácie ohľadom nevysporiadanej investície: Rekonštrukcia Materskej školy 

Rudná (pozvaní hostia: zástupca stavebnej spoločnosti SzTEL s. r. o., zástupca 

spoločnosti vykonávajúcej stavebný dozor TYFON s. r. o., bývalá starostka obce - 

Mgr. Henrieta Horváthová). 

6. Návrh na úpravu rozpočtu roka 2022 – použitie rezervného fondu  

7. Poverenie starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu roka 2022 v priebehu decembra 

2022 a udelenie oprávnenia pre starostu obce vykonávaním zmien v rozpočte počnúc 

rokom 2023.  

8. Návrh rozpočtu na roky 2023–2025 a stanovisko hlavného kontrolóra ku rozpočtu 

na roky 2023–2025. 

9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2023.  

10. Prejednanie regulácie príkonu sústavy verejného osvetlenia v zmysle Zmluvy 

o koncesii na garantovanú energetickú službu uzavretú so spoločnosťou KOOR 

Východ, s r. o.. 

11. Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve so 

spoločnosťou Brantner Gemer s. r. o. 

12. Rôzne 

13. Záver 

 

K bodu 4. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného 28.11.2022 

Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva neboli prijaté uznesenia, z ktorého 

by vyplývalo plnenie úloh. Starostka obce informovala, že na ustanovujúcom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva zložili sľub starosta a poslanci obecného zastupiteľstva, určil sa 

zástupca starostu,  určili sa komisie a ich členovia, bol určený mesačný plat starostu, a bolo 

schválené preplatenie dovolenky odstupujúcej starostke.  

 

Uznesenie OZ č. 10/16122022 – OZ 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rudná v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva konaného dňa 28.11.2022. 

 

Hlasovanie: 

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

 Ing. Ján Rabas 

Proti:    

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Uznesenie bolo prijaté. 

V Rudnej, 16.12.2022       Ildikó Iglaiová 
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K bodu 5. Informácie ohľadom nevysporiadanej investície: Rekonštrukcia Materskej 

školy Rudná  

 

Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo a prítomných obyvateľov o skutočnostiach 

zistených z dokumentácie Rekonštrukcie Materskej školy Rudná. 

 

Obec Rudná uzatvorila dňa 23.12.2021 Zmluvu č. E2726 08U02 s Environmentálnym 

fondom o poskytnutí podpory vo výške 188.111 € na Rekonštrukciu materskej školy Rudná. 

Prostriedky boli na osobitný účet obce pripísané v mesiaci december 2021. Oprávnené 

obdobie realizácie projektu bolo od 1.1.2021 do 30.8.2022. S Environmentálnym fondom sa 

uzatvorilo viacero dodatkov :  

 

Dodatok č. 1 uzatvorený 12.8.2022 – oprávnené obdobie realizácie projektu je od 1.1.2021 

do 31.10.2022 

Dodatok č. 2 uzatvorený 3.10.2022 – zmeny oznámenia k ohláseniu drobnej stavby, 

stavebných úprav a udržiavacích prác, zmena ku projektovej dokumentácii, podrobný opis 

činností a prác realizovaných na projekte, stanovený dodávateľ rekonštrukčných prác. 

Prílohou je Rozpočet stavebných prác na sumu 211.017,22 €.  

Dodatok č. 3 uzatvorený 24.11.2022 – zúčtovanie dotácie posunuté na termín 30.11.2022. 

Dňa 28.11.2022 požiadala Mgr. Horváthová o predĺženie oprávneného obdobia pre projekt 

do 30.4.2023 z dôvodu ďalšej administrácie. Jedná sa o Dodatok č. 4, ktorý do termínu 

obecného zastupiteľstva nebol obci doručený, obec však obdržala dňa 15.12.2022 informáciu 

o odsúhlasení predĺženia oprávneného obdobia z administratívnych dôvodov do 30.04.2023. 

 

Zmluva o dielo so spoločnosťou SzTEL s. r. o. bola uzatvorená dňa 19.4.2022 na vysúťaženú 

sumu 211.017,22 €.  

Starostka obce uzatvorila so stavebnou spoločnosťou Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo zo dňa 

19.4.2022 iba 21.11.2022 na celkovú sumu 189.091,15 €, pričom vyúčtovacia faktúra 

za Rekonštrukciu MŠ v obci Rudná bola vystavená 15.8.2022 s dátumom dodania 15.8.2022 

a dátumom splatnosti 14.9.2022. Z uvedenej faktúry bolo dňa 28.10.2022 zaplatených 

10.000,00 €, ostávajúca časť 179.091,15 € je do termínu 16.12.2022 nezaplatená.  

  

Prizvaní hostia, zástupca stavebnej spoločnosti SzTEL s. r. o. – Tibor Szarka, zástupcovia 

spoločnosti vykonávajúcej stavebný dozor TYFON s. r. o. – Ing. Ján Šramko a Ing. Boris 

Šramko, bývalá starostka obce - Mgr. Henrieta Horváthová oboznámili prítomných 

s priebehom rekonštrukčných prác a vykonanými prácami mimo rozpočtu, ktorý bol 

predmetom Zmluvy o dielo zo dňa 19.4.2022 medzi stavebnou firmou SzTEL s. r. o. a Obcou 

Rudná.  

 

Mgr. Henrieta Horváthovej:  

Suma 189 tis € sú skutočne vynaložené práce v materskej škôlke. Suma 211tis € bola suma 

navýšená. Ale pri priamej realizácii prác bolo zistené, že práce, ktoré boli obsiahnuté 

vo výkaze výmer, už nie je nutné v plnom rozsahu urobiť, nakoľko už boli urobené 

v minulosti. Konštatovala, že bol chybný projekt. Bolo potrebné urobiť hydroizoláciu, ktorú 

tiež projekt nezahŕňal. Pán Szarka opravil p. Horváthovú – hydroizolácia v projekte bola, 

ale nebola súčasťou výkazu výmer, čo bolo potrebné z technologického hľadiska dodržať.  

Pri realizácii došlo k odchýlkam, stavebný dozor dodal, že nesedeli ani výmery v m2. 

To vysvetľuje nižšiu cenu. 
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Starostka oponovala, že boli vystavené aj ďalšie faktúry od spoločnosti SzTEL, s.r.o. na sumy 

vyše 18 tis. €, 5 tis. €, 4 tis. € a 6 tis. €, čo tvorili práce naviac vyše 30 tis. €. Okrem veľkej 

faktúry na 189 tis. €. 

Mgr. Horváthová: Envirofond neposkytuje pri tomto projekte dotáciu na elektroinštaláciu, 

vodoinštaláciu, maľby, omietky, ktoré sú všetko neoprávnené výdavky. Za jej pôsobenia boli 

problémy s elektrinou, ktorá v materskej škole vypadávala, preto s poslancami uvážili 

za nutné tento problém vyriešiť z vlastných prostriedkov obce. 

Pri rekonštrukcii podláh sa zistilo, že potrubia je tiež potrebné vymeniť. Po konzultácii 

so stavebným dozorom a stavebnou spoločnosťou sa rozhodli rekonštrukciu vodoinštalácie 

vykonať. Táto investícia bola vo výške 4 tis. €. Ďalšou investíciou boli maľby, omietky, 

nakoľko projekt s úpravou všetkých stien nepočítal – v časti s komínom a v súčasnej 

telocvični. Stavebný dozor a zástupca stavebnej spoločnosti potvrdili slová 

p. Mgr. Horváthovej. Priebeh stavebných prác spolu riešili na stavbe denne. 

Starostka sa opýtala, prečo nebol Environmentálny fond o zmenách informovaný priebežne, 

prečo bol dodatok podpísaný iba 3.10.2022 s prílohou z pôvodne vysúťaženej ceny 211 tis. €. 

Pričom už v auguste bola stavba dokončená a vyfakturovaná suma 189 tis. €. 

Mgr. Horváthová: Zmeny boli v počte okien a dverí, ktoré boli dodatočne schválené. 

Práce naviac, neoprávnené výdavky, nám neuznali. Situácia bola konzultovaná 

s Envirofondom a bolo im oznámené, že celková suma bude nižšia, ako suma vysúťažená. 

Envirofond posielal dodatky k zmluve dodatočne. 

Starostka obce poukázala na nedostatok, vzniknutý v zmluve medzi obcou a stavebnou 

spoločnosťou, kde sa v zmluve o dielo uvádza, že všetky zmeny musia byť uzavreté 

písomným dodatkom. Dodatok č. 1 bol uzavretý až 21.11.2022, keď bola faktúra 

po splatnosti, na čo nás upozorňuje aj samotný Envirofond. 

Mgr. Horváthová: Všetky zmeny týkajúce sa projektu boli Envirofondu nahlasované 

mailovou komunikáciou.  

Stavebný dozor konštatoval, že keby obec čakala na priebežné vyjadrenia Envirofondu, 

nebolo by možné práce z chronologického hľadiska včas ukončiť. Bol stanovený termín 

do konca júla na ukončenie prác, ktoré bolo potrebné dodržať. Faktúru bolo potrebné vystaviť 

do konca augusta. 

Starostka podala informáciu o plánovanej kontrole na mieste z Environmentálneho fondu, 

ktorej termín nám ešte nebol oznámený. Budú posudzovať účelovosť projektu a oprávnenosť 

fakturovaných položiek. Termín konečného vyúčtovania bol na zasadnutí rady Envirofondu 

dňa 8.12.2022 posunutý na 30.04.2023. Dotácia nebude uvoľnená do ukončenia kontroly 

na mieste. Ďalej oboznámila prítomných, že na preklenutie časového obdobia, do uvoľnenia 

časti dotácie, bude obec nútená situáciu riešiť prostredníctvom úverov. Z fakturovanej sumy 

189 tis. € sú oprávnené výdavky vo výške 132,5 tis. €, neoprávnené 43,7 tis. € a navýšenie 

cien 12,8 tis. €. Environmentálny fond prehodnocuje schválenie navýšenia cien 

ako oprávnené výdavky projektu. 

 

Starostka obce informovala o možnosti čerpania úveru z Environmentálneho fondu 

s úrokovou sadzbou 0,1 % p. a. Splatnosť úveru je od 3 rokov do 20 rokov.  

Podľa prílohy vyúčtovacej faktúry č. 2022037 za rekonštrukčné práce v zmysle projektu  

E2726 08U02 na sumu 189.091,15 € boli vyčíslené :  

- oprávnené výdavky vo výške 132.530,17 €  

- neoprávnené výdavky vo výške 43.732,13 € 

- navýšenie cien vo výške 12.828,85 €  

Obec z faktúry na sumu 189.091,15 € uhradila sumu 10.000,00 €, záväzok je vo výške 

179.091,15 € 
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Prijatá dotácia z Environmentálneho fondu bude krátená o výšku neoprávnených výdavkov. 

Minimálna suma na vrátenie dotácie bude 43.732,13 €. V prípade, že Environmentálny fond 

neuzná navýšenie cien vo výške 12.828,85 €, aj uvedenú sumu dotácie budeme musieť vrátiť. 

Z uvedeného vyplýva potreba požiadať Environmentálny fond o úveru vo výške 56.560 € 

s dobou splácania 4 roky pri ročných splátkach istiny a úveru vo výške 14.200 €.  

O úrokovo zvýhodnený úver od Environmentálneho fondu obec nemôže žiadať vo výške 

oprávnených nákladov. V prípade prekrývania úveru a dotácie môžeme prísť o celú dotáciu.  

 

Dňa 14.12.2022 bola starostka obce na osobnom jednaní vo VÚB, a. s. a požiadala banku 

o vypracovanie ponuky na krátkodobý bankový úver na oprávnené výdavky. Úver bol žiadaný 

na sumu 110 tis. Ponuka od VÚB a. s. bola obci doručená 15.12.2022. Ponuka tvorí prílohu 

zápisnice.  V zmysle uvedenej ponuky je výška kontokorentného úveru 110.000 € s dobou 

trvania úveru 12 mesiacov. Poplatok za kontokorentný úver je vo výške 166 €. Úroková 

sadzba : 1mEURIBOR +0,49 % - k 14.12.2022 bola hodnota EURIBORU 1,697 % + 0,49 %, 

teda ročný úrok by bol 2,187 % z výšky čerpania. Prepočet úrokov na 4 mesiace, 

t. j. do vyúčtovania dotácie z Environmentálneho fondu vychádza pri uvedenej hodnote 

EURIBORU cca 800 €. Požiadala kontrolóra obce o vypracovanie stanoviska ku čerpaniu 

úverov. Starostka vyzvala členov zastupiteľstva a obyvateľov, aby prípadné otázky 

k realizácii smerovali priamo na stavebníka, resp. stavebný dozor. 

 

Ing. Eva Petruchová sa opýtala na existenciu výkazu výmer na neoprávnené výdavky, 

resp. existenciu zmluvy na tieto výdavky a či tieto zmeny zastupiteľstvo odsúhlasilo. Tiež sa 

informovala, či sú v rozpočte prostriedky na úhradu neoprávnených výdavkov. 

Stavebný dozor oboznámil prítomných, že pri súťaži projektant zanedbal niektoré položky, 

pričom v rámci dokončenia stavby tieto položky nebolo možné vynechať. Museli sme ich 

zahrnúť, aby sme vedeli pokračovať ďalej. Tým vznikali rozdiely, ktoré pribúdali, nakoľko 

výkaz výmer mal viacero nedostatkov. Pani starostka informovala, že upravený výkaz výmer 

bol súčasťou Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, ktorý bol podpísaný 21.11.2022, kedy 

už zastupiteľstvo nezasadalo a neschvaľovalo predmetný dodatok. 

Mgr. Henrieta Horváthová konštatovala, že pri odchode odovzdala prostriedky vo výške 

55 tis. €, ktoré mali slúžiť na pokrytie neoprávnených výdavkov. 

Starostka oboznámila prítomných so skutočnosťou, že z uvedených finančných prostriedkov 

nevyčerpané dovolenky a odstupné zamestnancov 29,5 tis. €, teda finančné prostriedky 

nepostačujú na úhradu neoprávnených výdavkov. Z 55 tis. € rezervného fondu v decembri 

vyčerpá obec na mzdové nároky zamestnancov 24 tis., čo je predmetom úpravy rozpočtu 

na rok 2022, zverejneného aj na webovej stránke obce. 

Nakoľko zúčastnení nemali ďalšie otázky k technickému riešeniu rekonštrukcie, starostka 

obce poďakovala za účasť stavebnému dozoru a zástupcovi stavebnej firmy. 

 

 

Uznesenie OZ č. 11/16122022 – OZ 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rudná poveruje hlavného kontrolóra obce prehodnotením 

finančnej situácie obce a vypracovaním :  

- Stanoviska hlavného kontrolóra obce k dodržiavaniu podmienok na prijatie 

nenávratných zdrojov financovania, potrebného ku žiadosti o poskytnutie podpory 

z Environmentálneho fondu formou úveru,  

- Písomného potvrdenia hlavného kontrolóra, ktorým potvrdzuje dodržanie podmienok 

pre prijatie návratných zdrojov financovania podľa príslušných ustanovení § 17 

zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov pre VÚB, a. s..  

 



7 

 

Hlasovanie: 

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

 Ing. Ján Rabas 

Proti:    

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Uznesenie bolo prijaté. 

V Rudnej, 16.12.2022       Ildikó Iglaiová 

 

Prejednávanie/schvaľovanie prijatia úverov, ich konkrétna výška a doba ich splácania budú 

predmetom nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, na základe stanovísk hlavného 

kontrolóra.  

 

K bodu 6. Návrh na úpravu rozpočtu roka 2022 – použitie rezervného fondu 

 

Odchodom zamestnancov obecného úradu k 30.11.2022 vznikli obci mimoriadne výdavky 

na odstupné a preplatenie dovolenky zamestnancov vo výške 29.250 €, z čoho čisté odstupné 

bude starostke obce vyplatené v priebehu 1. polroka 2023, ako bolo dohodnuté 

na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Z uvedeného vyplýva, že obec 

potrebuje v mesiaci december 2022 použiť prostriedky rezervného fondu na odstupné 

a dovolenky bývalých zamestnancov vo výške 24.000 €.  

V zmysle prechodných ustanovení § 21h odsek 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 365/2022, ktorý nadobúda účinnosť 15.12.2022 je možné na úhradu bežných výdavkov 

použiť do 31.12.2023 prostriedky rezervného fondu (§ 10 ods. 9).   

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 110/06102022-OZ bola schválená úprava rozpočtu 

na rok 2022, v zmysle ktorej bolo schválené aj zvýšenie použitia rezervného fondu vo výške 

40.000 € na rekonštrukciu materskej školy. Pri schválení rozpočtu v roku 2021 bolo 

plánované použitie rezervného fondu 10.000 € na rekonštrukciu materskej školy, t. j. celkové 

použitie rezervného fondu na rekonštrukciu materskej školy bolo schválené vo výške 

50.000 €.  

Do 16.12.2022 bolo skutočné použitie rezervného fondu na rekonštrukčné práce vo výške 

33.904,26 €, a to na základe faktúr spoločnosti SzTEL s. r. o. :  

- Faktúra č. 2022031 za elektroinštalačné práce  - práce naviac vo výške     18.894,20 € 

- Faktúra č. 2022053 za keramické obklady, maľby – práce naviac vo výške 5.010,06 € 

- Faktúra č. 2022037 za rekonštrukčné práce v zmysle projektu  

E2726 08U02 – časť faktúry 189.091,15 € vo výške     10.000,00 €

           33.904,26 € 

- Faktúra č. 2022069 za zdravotechnickú inštaláciu – práce naviac vo výške  3.974,95 € 

(k 16.12.2022 nezaplatená faktúra)       .                 . 

Po úhrade faktúry 202069 bude použitie RF na rekonštrukciu MŠ  37.879,21 € 

 

Okrem uvedených faktúr bolo z bežného rozpočtu zaplatených 6.506,81 € na základe faktúry 

č. 2022046 za opravu omietok - práce naviac.  

 

V zmysle uvedených skutočností bol dňa 1.12.2022 zverejnený na stránke obce návrh 

na úpravu rozpočtu roka 2022, v ktorej bolo navrhnuté zníženie použitia rezervného fondu 

na kapitálový výdavok rekonštrukcie MŠ o 10.000 € (na 40.000 €) a zvýšenie použitia 
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rezervného fondu na bežné výdavky súvisiace s odchodom bývalých zamestnancov obce 

o 24.000 €.  

 

  

Schválený  

rozpočet  

Upravený rozpočet  

schválený 6.10.2022 

Návrh na  

úpravu rozpočtu  

Rozpočet po  

navrhovanej úprave 

Bežné príjmy  270 650  298 831  - 298 831  

Kapitálové príjmy  - - - - 

Príjmové finančné operácie  10 000  238 549  14 000  252 549  

Spolu upravený rozpočet 

príjmov 280 650  537 380  14 000  551 380  

     

Bežné výdavky 260 883  289 502  24 000  313 502  

Kapitálové výdavky 19 767  247 878  -10 000  237 878  

Výdavkové finančné operácie   - - - 

Spolu upravený rozp. výdavkov 280 650  537 380  14 000  551 380  

 

Dňa 12.12.2022 bol obci doručený Pokus o mimosúdny zmier od advokátskej kancelárie, 

ktorá zastupuje obchodnú spoločnosť SzTEL, s.r.o. na zaplatenie pohľadávok vyplývajúcich 

z faktúry č. FO/2022037 za rekonštrukčné práce na MŠ Rudná zo dňa 15.8.2022 vo výške 

179.091,15 € (faktúra na sumu 189.091,15 €, z ktorej bolo dňa 28.10.2022 uhradených 

10.000 €).  

Starostka obce, po konzultácii s právnickou kanceláriou zastupujúcou obec, navrhla, aby sa 

spoločnosti SzTEL, s.r.o. zo záväzku 179.091,15 € uhradila suma 10.000,00 € na oprávnené 

výdavky, s požiadavkou o odklad splácania do doby, kým obec nezabezpečí poskytnutie 

úveru.  Súčasťou úhrady by bola 5 % spoluúčasť obce z oprávnených výdavkov. 

 

Po uvedených úpravách, úhradách z rezervného fondu bude zostatok rezervného fondu 

k 31.12.2022 o výške 20.168,39 €. 

 

Ing. Eva Petruchová položila otázku, prečo vznikla situácia, kedy sa stavebná firma obrátila 

na obec s pokusom o mimosúdny zmier, keďže termín na vyúčtovanie bol posunutý 

na 30.04.2023, prečo stavebná firma trvá na vyplatení prác teraz. 

Starostka obce: V zmluve medzi dodávateľom stavebných prác a obcou nebola zahrnutá 

nadväznosť na poskytnutie financií z dotácie z Environmentálneho fondu. Obec nebola istená 

podmienkou uvoľnenia finančných prostriedkov zhotoviteľovi po schválení zo strany 

Envirofondu, z tohto dôvodu právny zástupca po konzultácii odporučil obci uhradiť aspoň 

časť zvyšného záväzku, aby sme oddialili možný súdny proces. 

JUDr. Judita Nagyová sa opýtala, kto vypracoval zmluvu medzi obcou a dodávateľom 

stavebných prác. 

Mgr. Henrieta Horváthová: Zmluvu vypracovala obec v spolupráci so zhotoviteľom diela.  

JUDr. Nagyová upozornila, že pri takýchto vysokých položkách je potrebné si prizvať 

k uzatváraniu zmluvy právnika, aby sa predišlo prípadným neočakávaným problémom a aby 

bol obec chránená. 

Mgr. Horváthová uviedla, že táto klauzula v zmluve nie je, nakoľko sa nepredpokladalo, 

že k takejto situácii dôjde. Obec stále čaká na vyjadrenie od Enviromentálneho fondu, 

akú výšku dotácie schváli, či do oprávnených výdavkov zahrnie aj navýšenie cien. 

 

Starostka informovala, že minimálna čiastka neoprávnených nákladov, je 43 tis. €. Ohľadne 

navýšenia cien, vo výške 12 tis. €, čakáme na vyjadrenie od Envirofondu, či dôjde 
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k schváleniu tejto sumy. Ak nám túto sumu schvália a poskytnú, po usmernení 

od Envirofondu, bude obec čerpať úver iba do výšky 43,5 tis. €. Ročná splátka, pri tejto výške 

úveru, bude tvoriť sumu do 12 tis. €. 

Mgr. Horváthová sa opýtala, ktoré časti faktúry budú platené z úveru od Envirofondu. 

Starostka odpovedala, že sa jedná o neoprávnené výdavky a prípadné neschválené navýšenie 

cien. Ak nám banka schváli kontokorentný úver vo výške 110 tis. €, táto čiastka bude slúžiť 

na úhradu časti oprávnených nákladov, nakoľko na túto sumu nie je možné požiadať úver 

od Envirofondu. Sumu 12 tis., o ktorej momentálne nevieme, či bude oprávnená alebo nie, 

obec zadrží a vyplatí až po rozhodnutí Envirofondu. 

Mgr. Horváthová sa informovala, či obec túto informáciu konzultovala so zhotoviteľom diela. 

Starostka obce potvrdila, že zhotoviteľ diela aj jeho právny zástupca sú so situáciou 

oboznámení. Bol im zaslaný list poštou aj prostredníctvom mailovej komunikácie. 

 

Ing. Dionýz Dobos položil otázku, kto je projektantom a aký postoj má k celej veci on, 

nakoľko každý dodatok alebo zmena projektu má byť konzultovaná s projektantom. 

Starostka obce: Projekt bol vypracovaný p. Gyurékovou v roku 2017. Zmluva 

s Envirofondom bola uzatvorená v decembri 2021, pričom do konca marca 2022 bolo 

potrebné do projektu zapracovať prípadné zmeny. Projekt bol podaný v rozsahu, ktorý bol 

vypracovaný p. Gyurékovou, pričom niektoré práce od tej doby už boli urobené, po roku 

2017. 

Ing. Dobos sa opýtal, či obec dala obec požiadavku na úpravu projektu. 

Mgr. Horváthová: Požiadavka zo strany obce na úpravu projektu nebola. Projekt bol odoslaný 

na Envirofond spolu so žiadosťou o dotáciu s vedomím, že projekt obsahuje už zrealizované 

práce. Boli uskutočnené merania, už zrealizovaných zateplení stien a menených podláh, 

pričom mali byť tieto zmeny zapracované. Pri realizácii došlo k zisteniu, že zmeny 

zapracované neboli. Na základe podaného projektu bol vypracovaný výkaz výmer 

a pri realizácii došlo k zisteniu, že došlo k omylu. 

Ing. Dobos sa opýtal, prečo sa dodatok podpisoval v novembri. 

Mgr. Horváthová: Dodatok sa podpísal na základe konzultácie s Envirofondom na posun 

termínu schválenia dotácie. 

Ing. Dobos: Dodatkom sa má riešiť každá zmena medzi obcou a zhotoviteľom pri zistení 

nesúladu položiek vo výkaze výmer. Taktiež je potrebné do dodatku zahrnúť práce naviac 

a zvýšenie cien. 

Mgr. Horváthová informovala, že dodatok nebolo potrebné riešiť. Zmeny boli konzultované 

s Envirofondom. Práce naviac nie sú zahrnuté v zmluve medzi obcou, zhotoviteľom 

a Envirofondom. Na tieto práce, ktoré sa vyskytli pri realizácii, obec vystavila objednávku. 

Poslanci Erik Tokár a Márk Kiss sa informovali k existencii zmluvy, resp. objednávok a ich 

zverejnení. 

Mgr. Horváthová uviedla, že objednávka na vyhotovenie vodoinštalácie bola uskutočnená, 

zverejnená nie je, ale nachádzajú sa medzi dokumentáciou. 

Pani Naďa Vanyová informovala o zverejnení objednávky na elektorinštaláciu v materskej 

škôlke na stránke obce, čo potvrdila aj starostka obce a dodala, že uvoľnenie financií 

na elektroinštalačné práce bolo schválené obecným zastupiteľstvom. Objednávky na ostatné 

práce zverejnené nie sú. 

 

JUDr. Judita Nagyová: Práce navyše mali byť zahrnuté v dodatkoch, aby to bolo právne 

ošetrené. 

Mgr. Horváthová: Práce v rozsahu, v akom boli urobené, by v plnom rozsahu neboli obci 

zo strany Envirofondu preplatené ani v prípade, ak by boli zahrnuté do dodatkov, nakoľko 

neboli súčasťou výkazu výmer. 
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Ing. Dobos sa opýtal, či obec na niektorých položkách ušetrila a či nebolo možné zvýšenie 

cien predpokladať vopred. 

Mgr. Horváthová odpovedala, že obec ušetrila pri zateplení, avšak bolo potrebné investovať 

do hydroizolácie. Nakoľko pri fasáde bolo pri realizácii potrebné zatepliť menej m2, táto 

položka sa znížila z 68 tis. € na 29 tis. €. Podlahy boli vo výkaze výmere v sume 35 tis. €, 

v skutočnosti 50 tis. €. Tieto zmeny čakajú na schválenie zo strany Envirofondu a na pokyn 

na uvoľnenie finančných prostriedkov zhotoviteľovi. 

Ing. Eva Petruchová sa opýtala, kedy boli tieto zmeny riešené s Envirofondom. 

Mgr. Horváthová: Zmeny sa riešili pri konečnom vyfakturovaní zo strany dodávateľa, 

v auguste. 

Starostka obce: Prvý dodatok s Envirofondom bol uzatvorený 12.8.2022 na predĺženie 

termínu do 31.10.2022. Druhý dodatok, bol uzatvorený 3.10.2022, ktorý obsahoval stavebné 

úpravy, opis činností, stanovenie dodávateľa. Prílohou tohto dodatku bol pôvodný rozpočet 

s dodávateľom z 19.4.2022 na 211 tis. €. Dodatok s dodávateľom bol uzatvorený 21.11.2022 

na sumu vyfakturovanú 15.8.2022. 

Mgr. Horváthová: Faktúra na sumu 211 tis. € bola pôvodná faktúra a skutočné práce sú 

vo výške 189 tis. €. Túto faktúru odosielala obec v auguste na Envirofond.  

Ing. Dobos sa opýtal, na sumu schválenú Envirofondom a na práce, ktoré znáša obec, ktoré 

bolo nutné uskutočniť. 

Starostka obce: Zatiaľ je schválená suma 132 tis., po rozhodnutí Envirofondu o schválení 

navýšenia cien, je možné schválenie vo výške 146 tis. €. Celková suma, ktorú znáša obec, 

v prípade neschválenia navýšenia cien, je 91 tis. €. 

Ing. Dobos zdôraznil, že vzniknuté chyby je potrebné konzultovať ako s projektantom, 

tak so zhotoviteľom, s ktorým mali byť uzatvorené dodatky na každú zmenu, týkajúcu sa 

položiek v rozpočte, či už oprávnených, alebo prác navyše. Opýtal sa, akým spôsobom bola 

stanovená cena za elektroinštalácie. 

Mgr. Horváthová: Na elektroinštaláciu bol urobený projekt, pričom nebolo potrebné 

realizovať ho v plnom rozsahu. Tieto práce neboli súčasťou projektu, boli schvaľované 

obecným zastupiteľstvom. Práce týkajúce sa omietok, dlažieb, boli práce mimo projektu. 

Márk Kiss poukázal na stanovisko stavebného dozoru o potrebe riešiť situáciu počas 

realizácie prestavby, aby sa dodržal termín ukončenia stavby.  

Ing. Dobos sa spýtal, či boli tieto zákazky zadávané prostredníctvom verejného obstarávania, 

pričom poukázal na možnosť zadania zákazky prostredníctvom priameho zadania. 

Mgr. Horváthová: V tomto prípade sa verejné obstarávanie nerobilo, nakoľko sa jednalo 

o mimoriadnu situáciu a nebolo možné predĺžiť termín dokončenia stavby. Všetko bolo 

urobené v súlade s projektom a výkazom výmer. K odchýlkam došlo iba pri zateplení 

a podlahách. 

Ing. Dobos poukázal na skutočnosť, že pri úhrade časti faktúry dodávateľovi, obec uznala 

fakturované výdavky. 

Starostka potvrdila úhradu časti faktúry v októbri vo výške 10 tis. €, čím obec uznala faktúru 

v rozsahu, v ktorom ju predložil zhotoviteľ. 

Mgr. Horváthová: Uhradená suma, vo výške 10 tis. €, bola vyplatená za neoprávnené 

výdavky. Konštatovala, že faktúra obsahuje iba skutočne vykonané práce. Najbližšie tri roky 

je potrebné predkladať energetickú úsporu na budove. Energetické certifikáty zabezpečila 

firma TYFON – p. Ing. Šramko.  

Starostka obce informovala, že pri ďalších úhradách zhotoviteľovi bude zo zvyšnej 

fakturovanej sumy obec uhrádzať sumy za konkrétne položky z oprávnených výdavkov. 
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Uznesenie OZ č. 12/16122022 – OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu roka 2022 podľa predneseného návrhu 

a doplnenia predloženého starostkou obce o použitie rezervného fondu vo výške 24.000 € 

na bežné výdavky.  

Upravený rozpočet bude po úprave v príjmovej časti v objeme 561 380 € a vo výdavkovej 

časti v objeme 561.380 €. 

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Upravený rozpočet  

schválený 6.10.22 

Schválená úprava 

16.12.22  

Rozpočet po  

schválenej úprave 

Bežné príjmy  270 650  298 831  - 298 831  

Kapitálové príjmy  - - - - 

Príjmové finančné operácie  10 000  238 549  24 000  262 549  

Spolu upravený rozpočet 

príjmov 280 650  537 380  24 000  561 380  

     

Bežné výdavky 260 883  289 502  24 000  313 502  

Kapitálové výdavky 19 767  247 878  - 247 878 

Výdavkové finančné operácie   - - - 

Spolu upravený rozpočet 

výdavkov 280 650  537 380  24 000  561 380              

 

Hlasovanie: 

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

Ing. Ján Rabas 

Proti:    

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Uznesenie bolo prijaté. 

V Rudnej, 16.12.2022       Ildikó Iglaiová 

 

 

K bodu 7. Poverenie starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu roka 2022 v priebehu 

decembra 2022 

 

Z dôvodu skutočností, ktoré nastali v rozpočte následkom prijatých bežných transferov a ich 

použitia, zvýšených výdavkov v oblasti rekreačných a športových služieb, kultúrnych služieb, 

verejného osvetlenia, domu smútku, školskej jedálne, a i., je potrebné upraviť rozpočet 

presunmi pri zachovaní limitu rozpočtových príjmov a výdavkov.  

 

Uznesenie OZ č. 13/16122022 – OZ 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu obce v priebehu 

mesiaca december 2022, pri zachovaní limitu rozpočtových príjmov a výdavkov. 

Uvedená právomoc sa týka bežného aj kapitálového rozpočtu. 
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Hlasovanie: 

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

Ing. Ján Rabas 

Proti:    

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Uznesenie bolo prijaté. 

V Rudnej, 16.12.2022       Ildikó Iglaiová 
 

Ján Kováč, hlavný kontrolór obce navrhol udeliť oprávnenie pre starostku obce počnúc 

rozpočtovým rokom 2023 na vykonávanie zmien v rozpočte v zmysle § 11 ods. (4) písm. b) 

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

rozsahu: presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, na celý rozpočtový 

rok, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.  

Členovia obecného zastupiteľstva navrhli určiť limit vo výške 1000 €. 
 

Uznesenie OZ č. 14/16122022 – OZ 

Obecné zastupiteľstvo udeľuje starostovi obce oprávnenie na vykonávanie zmien rozpočtu 

obce počnúc rozpočtom obce na rok 2023 v zmysle § 11 ods. (4) písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nasledovnom rozsahu: presun 

rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu do limitu 1.000 € na rozpočtovú 

položku ekonomickej klasifikácie (v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu), v rámci 

jednotlivých položiek funkčnej klasifikácie (vo výdavkovej časti rozpočtu). Oprávnenie sa 

týka celého rozpočtového roka, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 
 

Hlasovanie: 

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

Ing. Ján Rabas 

Proti:    

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Uznesenie bolo prijaté. 

V Rudnej, 16.12.2022       Ildikó Iglaiová 

 

K bodu  8. Návrh rozpočtu na roky 2023-2025 a stanovisko hlavného kontrolóra 

ku rozpočtu na roky 2023-2025  

Návrh viacročného rozpočtu na roky 2023-2025 obdržali členovia obecného zastupiteľstva 

pred konaním obecného zastupiteľstva. Návrh rozpočtu na roky 2023 až 2025 bol dňa 

30.11.2022 zverejnený na webovej stránke obce, návrh tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 

Starostka obce: V návrhu rozpočtu sa nepočítalo s úverom, nakoľko sa zverejňoval 

30.11.2022 a obec nevedela, či sa do konca roka uvoľnia prostriedky z dotácie. Úrok by mal 

byť podľa ponuky VÚB a. s. vo výške 800 €. 

 
             Návrh rozpočtu na rok 2023 

             Bežné príjmy :     304.370 €    Bežné výdavky :    273.690 € 

             Kapitálové príjmy :               0 €  Kapitálové výdavky :      60 680 € 
             Finančné operácie :      30.000 €  Finančné operácie :   0 € 

             Príjmy spolu :     334.370 €  Výdavky spolu :    334.370 € 
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Uznesenie OZ č. 15/16122022 – OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2023 podľa predloženého návrhu. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie navrhovaný rozpočet na roky 2024 a 2025 podľa 

predloženého návrhu. Rozpočet na rok 2023 bol schválený ako vyrovnaný. 

Príjmová aj výdavková časť rozpočtu roka 2023 bola schválená vo výške 334.370 €, z čoho 

bežné príjmy boli schválené vo výške 304.370 €, kapitálové príjmy boli schválené vo výške 

0 €, finančné operácie z použitia časti prostriedkov rezervného fondu bolo schválené vo výške 

30.000 €,  bežné výdavky boli schválené vo výške 273.690 € a kapitálové výdavky vo výške 

60.680 €. 

 

Hlasovanie: 

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

Ing. Ján Rabas 

Proti:    

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov 

V Rudnej, 16.12.2022        Ildikó Iglaiová 

 

 

Hlavný kontrolór obce Ján Kováč predniesol Stanovisko hlavného kontrolóra ku rozpočtu 

na roky 2023 – 2025, ktoré je prílohou tejto zápisnice.  

 

 

Uznesenie OZ č. 16/16122022 – OZ 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra ku rozpočtu obce 

na roky 2023-2025.  

 

Hlasovanie: 

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

Ing. Ján Rabas 

Proti:    

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Uznesenie bolo prijaté. 

V Rudnej, 16.12.2022       Ildikó Iglaiová 

 

 

K bodu  9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2023  

 

Hlavný kontrolór obce predložil obecnému zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na rok 2023 a priblížil jeho obsah. 
 

 

Uznesenie OZ č. 17/16122022 – OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2023. 
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Hlasovanie: 

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

Ing. Ján Rabas 

Proti:    

Zdržal sa:   

Neprítomní:   
 

Uznesenie bolo prijaté. 

V Rudnej, 16.12.2022       Ildikó Iglaiová 

 

Ing. Dionýz Dobos položil hlavnému kontrolórovi obce otázku, ako dohliadal, resp. aké 

stanovisko zaujal ku vzniknutej situácii v rámci projektu. 

Hlavný kontrolór: Nakoľko projekt nebol finančne vysporiadaný, ku priebehu nezaujímal 

stanovisko, kontrolór vykonáva iba následnú finančnú kontrolu. 
 

K bodu  10. Prejednanie regulácie príkonu sústavy verejného osvetlenia v zmysle 

Zmluvy o koncesii na garantovanú energetickú službu uzatvorenú so spoločnosťou 

KOOR Východ s. r. o.  

 

Starostka obce informovala členov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných 

o harmonograme regulácie príkonu sústavy VO v zmysle požiadaviek obce v roku 2017 

pri Rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Rudná.  

- Od zapnutia sústavy do 22:00 hod – 100 %  

- Od 22:00 – 0:00 – 70 % 

- Od 0:00 – 5:00 – 50 %  

- Od 5:00 – 6:00 – 70 % 

- Od 6:00 do vypnutia sústavy 100 %  
 

Za garantovanú energetickú službu platí obec mesačne 410 €. Za mesiac november 2022 boli 

priame náklady na energiu za 584,67 kWh vo výške 220,31 €.  

Pán Miroslav Kmec, zástupca spoločnosti KOOR Východ s. r. o. vyjadril nasledovné 

stanovisko v súvislosti s reguláciou svietidiel:  

„Obec Rudná nemá centrálny systém nastavenia regulácie. Regulácia bola nastavená priamo 

vo výrobe na základe požiadaviek obce, ktorá bola zahrnutá v zmluvných podmienkach. 

Pri opätovnom nastavení je potrebné otvoriť každé svietidlo a cez PC ho naprogramovať. 

Nastavenie jedného svietidla je v prepočte cca 37,- €, t. j za 100 svietidiel 3.700 € bez DPH, 

teda 4.440 € s DPH na 100 svietidiel.“ 
 

V súvislosti s úplným vypnutím verejného osvetlenia v čase od 24:00 do 4:00 hod poskytol 

p. Miroslav Kmec, zástupca spoločnosti KOOR Východ s. r. o. nasledovné stanovisko:  

„Obec je povinná predložiť spoločnosti KOOR Východ s. r. o. zápisnicu z obecného 

zastupiteľstva podpísanú štatutárom, za účelom ochrany pred možnými vplyvmi a z hľadiska 

bezpečnosti a ochrany majetku a osôb, keďže spoločnosť KOOR má predmetnú sústavu 

Verejného osvetlenia v správe a majetku. Obec v danom čase, pri vypnutom VO preberá plnú 

zodpovednosť za bezpečnosť, ochranu majetku a osôb.“ 
 

V zmysle stanoviska spoločnosti KOOR Východ s. r. o. je nastavenie každého svietidla 

pre obec finančne nevýhodné, podstatne prevyšuje možnú úsporu spotreby energie. Zmluva 

so spoločnosťou KOOR Východ bola uzatvorená na 15 rokov, počas ktorých zabezpečujú 

údržbu a výmenu svietidiel. 
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Roland Ondrej: Je potrebné správne nastaviť súmrakový spínač, čo by čiastočne vyriešilo 

problém svietenia počas dňa, prípadne ho nastaviť prostredníctvom astronomických hodín. 

Ladislav Gotthardt oponoval, že súmrakový spínač sa zapína v závislosti od počasia. 

Názory prítomných obyvateľov sa rozchádzali. Väčšina súhlasila s vypínaním verejného 

osvetlenia v nočných hodinách, iní uprednostnili bezpečnosť a chceli ponechať svietenie 

po celú noc, čo potvrdil svojimi vyjadreniami pán Oktavián Novák. 

Erik Tokár: Navrhol zistiť názor obyvateľov na vypínanie verejného osvetlenia počas 

nočných hodín. 

 

Uznesenie OZ č. 18/16122022 – OZ 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce vyhotovením prieskumu verejnej mienky 

ohľadne regulácie príkonu sústavy verejného osvetlenia - vypínania verejného osvetlenia 

v nočných hodinách od 11.00 hod do 4.00 hod. 

 

Hlasovanie: 

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

Ing. Ján Rabas 

Proti:    

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Uznesenie bolo prijaté. 

V Rudnej, 16.12.2022       Ildikó Iglaiová 

 

K bodu  11. Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve  

so spoločnosťou Brantner Gemer s. r. o. 

 

Dňa 1.4.2022 bola medzi Obcou Rudná a spoločnosťou Brantner Gemer s. r. o. uzatvorená 

Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve č. 12 22 03 na dobu určitú 

od 1.4.2022 do 31.3.2025. V zmysle Prílohy č. 1 uvedenej zmluvy bola dohodnutá ročná cena 

za vývoz, zneškodnenie, uloženie odpadu a prenájom nádob na biologicky rozložiteľný odpad 

v ročnej výške 27.767,69 €. V zmysle návrhu dodatku je suma 33.457,56 €, t. j. 20 % 

navýšenie.  
 

Návrh dodatku a pôvodná zmluva bola predložená členom obecného zastupiteľstva 

na prehodnotenie.  

 

Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady stanovilo Obecné zastupiteľstvo v Rudnej 

s účinnosťou od 1.1.2015 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

vo výške 0,054 € za osobu na kalendárny deň, za kalendárny rok 19,71 €.  

Uvedený poplatok nebol za obdobie rokov 2018-2022 zmenený, ani napriek skutočnosti, 

že výdavky na odvoz a uloženie komunálneho odpadu podstatne prevyšovali príjem 

za poplatok. Podľa čerpania rozpočtu boli  

- za rok 2019 príjem za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 

12.846,66 € a výdavky na odpadové hospodárstvo vo výške 17.937,73 €, 

- za rok 2020 príjem za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 

12.991,42 € a výdavky na odpadové hospodárstvo vo výške 22.596,38 €,  

- za rok 2021 príjem za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 

12.889,88 € a výdavky na odpadové hospodárstvo vo výške 22.816,47 € 
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- do 30.9.2022 príjem za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 

12.219,50 € a výdavky na odpadové hospodárstvo vo výške 15.417,84 €.  

 

V zmysle § 81 ods. (12) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch „obec pri ustanovení výšky 

miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vychádza zo skutočných 

nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným staveným odpadom vrátane 

nákladov uvedených v odseku 10. Do miestneho poplatku obec nemôže zahrnúť náklady 

uvedené v odseku 11. Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady použije obec výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie 

komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.“ 

 

Z ročného výkazu o komunálnom odpade za rok 2021 vyplýva produkcia zmesového 

komunálneho odpadu v množstve 93,752 ton, čo predstavuje 61,25 % celkovej produkcie 

odpadu v obci.  

Aby sa predišlo zvyšovaniu poplatku pre obyvateľov, budeme priebežne vyzývať obyvateľov 

prostredníctvom webovej stránky obce a miestneho rozhlasu k dôslednejšej separácii, 

aby obec dosiahla vyššie percentá triedených zložiek odpadu.  

 

Starostka obce navrhla členom obecného zastupiteľstva upraviť v cenovej špecifikácii prác 

a dodávok, v návrhu dodatku vypracovanom firmou Brantner Gemer s. r. o., úplne vylúčiť 

položku Zber komunálneho odpadu zo 120 l vriec, nakoľko obyvatelia vykladajú aj vrecia 

v s podstatne menším objemom, za ktoré dodávateľ fakturuje rovnakú sadzbu ako za 120 l 

vrece. Ďalej navrhla prehodnotiť položku – Zber komunálneho odpadu zo 110 l, 120 l a 240 l 

nádob prostredníctvom značenia odpadových nádob, kedy budú jednotlivým domácnostiam 

pridelené štítky s logom obce. Domácnosti s počtom členov 1 až 3 osoby získajú jednu 

nálepku, teda môžu vyložiť jednu 110 l alebo 120 l nádobu. Domácnosti s počtom členov 

4 a viac členov získajú jednu nálepku na 240 l odpadovú nádobu, alebo dve nálepky na 110 l / 

120 l nádobu.  

V situáciách keď domácnosť jednorazovo potrebuje okrem odpadovej nádoby aj 120 litrové 

vrece, dodávateľ ponúkol možnosť dodania takýchto vriec na obecný úrad. Obec v dodatku 

ku VZN určí výšku poplatku za takéto vrecia. 

 

Erik Tokár sa informoval, či je možné vypovedať zmluvu a pán Miroslav Vanyo sa opýtal, 

prečo neosloví obec iného dodávateľa. 

Starostka obce: Zo zmluvy s firmou Brantner Gemer s. r. o., ktorá bola podpísaná 4.4.2022, 

vyplýva, že zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.4.2022 do 31.3.2025. 

Zmluvu je oprávnená vypovedať ktorákoľvek strana iba v prípade, ak dôjde k porušeniu 

zmluvných povinností, ktoré po písomnom upozornení neodstráni. 

Po návrhu občanov, bude zabezpečená kontrola počtu vyvážaných odpadových nádob 

pri zbere uskutočňovanom pracovníkmi spoločnosti Brantner Gemer s. r. o., členom 

z organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, alebo prostredníctvom pracovníka obce. 

 

Uznesenie OZ č. 19/16122022 – OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :  

- vyhotovenie a distribúciu štítkov s erbom obce na zberné nádoby do domácností 

nasledovne:  

Domácnosti s počtom členov 1 až 3 osoby získajú jednu nálepku, teda môžu vyložiť 

jednu 110 l alebo 120 l nádobu. Domácnosti s počtom členov 4 a viac členov získajú 

jednu nálepku na 240 l smetnú nádobu, alebo dve nálepky na 110 l / 120 l nádobu.  
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- uzatvorenie dodatku č. 3 s firmou Brantner Gemer s. r. o. platného od roku 2023 

po úpravách cenovej špecifikácie prác a dodávok, predovšetkým vylúčenie položky 

zberu komunálneho odpadu z vriec.  

 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce :  

- Vypracovaním materiálu pre obyvateľov obce, vyzývajúceho k dôslednejšej separácii, 

a jeho zverejnením, prostredníctvom webovej stránky obce a miestneho rozhlasu, 

aby obec dosiahla vyššie percentá triedených zložiek odpadu.  

- Vypracovaním dodatku VZN o č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bude pojednávať o cenách 

jednorazových vriec na komunálny odpad.  

- Zabezpečením kontroly počtu vyvážaných odpadových nádob pri zbere 

uskutočňovanom pracovníkmi spoločnosti Brantner Gemer s. r. o.  
 

Hlasovanie: 

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

Ing. Ján Rabas 

Proti:    

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Uznesenie bolo prijaté. 

V Rudnej, 16.12.2022       Ildikó Iglaiová 

 

K bodu 12. Rôzne  

 

Starostka obce oznámila členov obecného zastupiteľstva, že na služobné účely 

je od 29.11.2022 využívané motorové vozidlo CHEVROLET KALOS vo vlastníctve 

starostky obce Ildikó Iglaiovej s evidenčným číslom RV 137 AS a na dovoz stravy 

je využívané motorové vozidlo VW SHARAN VAN vo vlastníctve Jána Gotthardta 

s evidenčným číslom  RV293CT. 
 

Dňa 6. augusta 2022 bolo v Zbierke zákonov publikované opatrenie Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR č. 282/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie 

cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, ktorá je o 1.9.2022 za každý 1 km 

jazdy pre osobné cestné motorové vozidlá vo výške 0,227 €.  
 

Erik Tokár poznamenal, že Jánovi Gotthardtovi je možné preplatiť výdavky na použitie 

vlastného motorového vozidla na úseku Rudná-Rožňavské Bystré a späť, s čím súhlasila 

starostka obce. 

Márk Kiss sa informoval, či je potrebné uzatvoriť havarijné poistenie na vozidlá, využívané 

na služobné účely. Jaroslav Lindák sa dotazoval na cenník pri použití obecného traktora 

pre obyvateľov. 

Juraj Bukovič informoval prítomných, že pri oprave obecného traktora, bola vykonaná 

príprava na technickú a emisnú kontrolu. Vlečka-bočnica na traktore sa po kontrole vrátila 

na obec skrivená. Zalepenie blatníka na pravej prednej strane vykonala firma 

Wexim Truck s.r.o.  

Mgr. Henrita Horváthová dodala, že vo faktúre na sumu 800 € sú zahrnuté ostatné vykonané 

práce a poplatok za technickú a emisnú kontrolu. 
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Kontrolór obce dodal ku využívaniu vlastných motorových vozidiel starostov v iných obciach 

zaužívaný spôsob, kedy sa čestným vyhlásením dokladuje vzdanie sa nároku na náhradu 

škody v prípade havárie. 

Starostka do nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva preverí platnosť cenníka 

na poskytnutie danej služby a tiež zistí informácie, týkajúce sa uzatvorenia havarijného 

poistenia. 

 

Starostka obce prijala požiadavku od Branka Kuriana na bezplatný nájom kultúrneho domu 

pri príležitosti organizovania plesu športovcov na 25.02.2023. Uvedený ples sa v obci úspešne 

organizoval už niekoľko rokov.  
 

Uznesenie OZ č. 20/16122022 – OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje bezplatný nájom kultúrneho domu na usporiadanie plesu 

športovcov dňa 25.02.2023.  

 

Hlasovanie: 

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

Ing. Ján Rabas 

Proti:    

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Uznesenie bolo prijaté. 

V Rudnej, 16.12.2022       Ildikó Iglaiová 

 

Zástupca spoločnosti webex.digital samospráva, s. r. o. doručil dňa 15.12.2022 obci 

Návrh Zmluvy č. MC19122022-002 o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových 

a webhostingových služieb. Predmetom zmluvy je zhotoviť webovú stránku, do ktorej sa 

preklopia údaje zo súčasnej webovej stránky. V zmysle prílohy č. 2A sa súčasne poskytovaný 

balík služieb rozšíri hlavne o automatické prepojenie úradnej tabule s Centrálnou úradnou 

elektronickou tabuľkou CUET. Povinnosť zverejňovať elektronické úradné dokumenty 

na CUET obci vyplýva v zmysle § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o E-Governmente.  

Jednorazový poplatok za balíček služieb  je 540 € s DPH a mesačný poplatok je 108 € 

+ poplatok za aplikáciu je mesačne 36 €. Za rok 2023 by bol poplatok za websránku 

a aplikáciu vo výške 2.268 €, čo je pre obec extrémna záťaž na rozpočet.  

V súčasnosti platí obec mesačne 36 € za aplikáciu, ročne 144 € za webhosing a ročne 60 € 

za zabezpečovací protokol. 

 

Benjamín Pardon sa opýtal, či bude webová stránka naďalej fungovať podľa podmienok 

aktuálne platnej zmluvy. 

Starostka potvrdila platnosť podmienok stanovených v aktuálnej zmluve.  

Mgr. Henrieta Horváthová informovala, že túto ponuku spoločnosť Webex media predložila 

aj jej, ale nakoľko bola ponuka pre obec nevýhodná, odmietla ju. 

 

Uznesenie OZ č. 21/16122022 – OZ 

Obecné zastupiteľstvo neodporúča starostke obce uzatvoriť Zmluvu č. MC19122022-002 

o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb 

so spoločnosťou webex.digital samospráva, s. r. o. v predloženom rozsahu.  

Obecné zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra obce na vypracovanie zoznamu 

dokumentov, ktoré je obec povinná zverejňovať na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli.  
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Hlasovanie: 

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

Ing. Ján Rabas 

Proti:    

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Uznesenie bolo prijaté. 

V Rudnej, 16.12.2022       Ildikó Iglaiová 

 

Mgr. Henrieta Horváthová si v závere zasadnutia vypýtala slovo. Funkciu prevzala 

v decembri 2018. Finančné prostriedky, prevzaté pri nástupe do funkcie, boli použité 

na asfaltovanie miestnych komunikácií. V roku 2019 boli ušetrené peniaze vo výške 75 tis. € 

následne investované do asfaltovania druhej ulice. Úver, na pokrytie záväzkov, nie je 

potrebné splácať po dobu 4 rokov, je možné zmeniť podmienky a splatiť ho v priebehu                        

1-2 rokov. 

Starostka informovala, že Environmentálny fond neposkytuje úver na 1-2 roky, 

v podmienkach je uvedené, že splatnosť úveru je od 3 do 20 rokov. Kontrolór obce dodal, 

že takto výhodný úrok je porovnateľný so Štátnym fondom rozvoja bývania.  

Mgr. Horváthová: Obec je prenechaná v stave, kedy nie je potrebné investovať do ničoho. 

Obyvatelia sa pýtali na problematiku riešenia rozšírenia vodovodu v obci, na čo 

Mgr. Horváthová odpovedala, že nie je možné realizovať rozšírenie vodovodu z vlastných 

prostriedkov obce. 

Pani Eva Blašková v závere poďakovala predchádzajúcemu vedeniu obce a novému vedeniu 

obce popriala veľa síl do práce. 

 

K bodu  13. Záver 

Starostka poďakoval všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:50 hod.  

 

Zapísal/(a): Ing. Miriam Barnová – administratívny pracovník obce  

 

 

 

 

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

                                                                          Ildikó Iglaiová    

           starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

Benjamín Pardon           ........................................ 

 

 

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

 


