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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 10.01.2023 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Prítomní:  Ildikó Iglaiová, starosta obce 

   Poslanci obecného zastupiteľstva:   Csaba Ádám, Márk Kiss,  

   Benjamín Pardon, Erik Tokár 

 

Ospravedlnení:  Ing. Ján Rabas  

Ďalší prítomní:  Ing. Miriam Barnová, zamestnanec obce 
 

Hostia:     Ing. Ladislav Šalamon – riaditeľ spoločnosti Brantner Gemer s. r. o.  

Pavol Törköly – obchodný riaditeľ spoločnosti Brantner Gemer s. r. o.  

 

Verejnosť:        Obyvatelia obce podľa prezenčnej listiny 

                             

PROGRAM: 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

4. Odborný výklad obchodného riaditeľa spoločnosti Brantner Gemer s. r. o.- p. Pavol Törköly 

5. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ 16.12.2022.  

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania, potrebné ku žiadosti o poskytnutie podpory z Environmentálneho 

fondu formou úveru. 

7. Uznesenie o schválení úveru od Environmentálneho fondu. 

8. Písomné potvrdenie hlavného kontrolóra pre VÚB, a. s., ktorým potvrdzuje dodržanie 

podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania. 

9. Uznesenie o schválení kontokorentného úveru z VÚB, a. s.  

10. Rôzne 

11. Záver 
 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

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

prítomných.  

Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice: Csaba Ádám, Erik Tokár  

Zapisovateľka:               Ing. Miriam Barnová 
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Uznesenie OZ č. 22/10012023-OZ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudná berie na vedomie overovateľov a zapisovateľku.  

 

Hlasovanie: 

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

Proti:    

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Ján Rabas 
 

Uznesenie bolo prijaté. 

V Rudnej, 10.01.2023       Ildikó Iglaiová 
 

K bodu 3. Schválenie programu rokovania OZ :  

 

Návrhy poslancov: 

Návrhy poslancov na doplnenie programu neboli.  

 

Návrh starostu obce:  

Návrhy starostu na doplnenie programu neboli.  

 

Uznesenie OZ č. 23/10012023 – OZ 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudná schvaľuje program rokovania.  

 

Hlasovanie: 

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

Proti:    

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Ján Rabas 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

V Rudnej, 10.01.2023       Ildikó Iglaiová 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

4. Odborný výklad obchodného riaditeľa spoločnosti Brantner Gemer s. r. o.- p. Pavol Törköly 

5. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ 16.12.2022.  

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania, potrebné ku žiadosti o poskytnutie podpory z Environmentálneho 

fondu formou úveru. 

7. Uznesenie o schválení úveru od Environmentálneho fondu. 

8. Písomné potvrdenie hlavného kontrolóra pre VÚB, a. s., ktorým potvrdzuje dodržanie 

podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania. 

9. Uznesenie o schválení kontokorentného úveru z VÚB, a. s.  

10. Rôzne 

11. Záver 
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K bodu 4. Odborný výklad obchodného riaditeľa spoločnosti Brantner Gemer s. r. o.  

- Pavol Törköly 

 

Pán Pavol Törköly pozdravil prítomných, poďakoval za pozvanie a predstavil seba 

a p. Ing. Ladislava Šalamona, riaditeľa spoločnosti Brantner Gemer, s.r.o. – prevádzka 

Rimavská Sobota. Odborný výklad sa týka Dodatku č. 3 k Zmluve o poskytnutí služieb 

v odpadovom hospodárstve medzi obcou Rudná a spoločnosťou Brantner Gemer, s.r.o. 

Pán Törköly: V dodatku je zahrnutý nárast cien, teda inflácia a nárast minimálnej mzdy. 

V rámci verejnej súťaže, ktorá bola robená v roku 2022 boli obcou zadané čísla, ktoré 

nekorešpondujú so skutkovým stavom. K týmto číslam sa vyjadrovať nevieme, ani nemôžme, 

zúčastnili sme sa súťaže na základe uvedených údajov. My pri fakturácii vychádzame 

zo skutočnosti, skutočných čísel, z počtu zrealizovaných výkonov. Fakturujú sa skutočne 

vyzbierané množstvá, ktoré sme si spolu odkontrolovali. Nesúlad nastal pri 1100 l nádobe, 

kde bolo v podmienkach zadaných 10ks, ale pri zbere je fakturovaný 1ks. Pri verejnom 

obstarávaní bol zadaný objemný odpad zadaný vo väčšom množstve, než komunál. 

Spoločnosť Brantner sa prispôsobila údajom, zadaným v súťaži, ale v skutočnosti za rok 2022 

bol komunálny odpad v množstve 83,82 t a objemný odpad 5,56 t. Na základe 

objednávky obce realizuje spoločnosť výkon, ktorý sa následne fakturuje na základe 

skutočnosti. 

Pán Törköly vyzdvihol v rámci triedenia odpadu obyvateľov zber zelene, kde obec dosiahla 

18,8 t. Tento zber ovplyvňuje mieru separácie, ktorá zároveň ovplyvňuje zákonný poplatok 

pri zneškodnení komunálneho odpadu. 

Pán Ing. Šalamon súhlasil s pánom Törkölym a potvrdil, že poplatky za komunálny odpad 

budú naďalej čoraz výraznejšie rásť v porovnaní s lacnejším triedením biologicky 

rozložiteľného odpadu. Zároveň ponúkol občanom možnosť položiť otázky, súvisiace 

so zberom odpadu. 

Pani Šimonová požiadala zástupcov spoločnosti, aby pracovníci po vysypaní smetné nádoby 

vracali povyše hlavnej cesty, nakoľko môže dôjsť k ich poškodeniu okoloidúcimi autami, 

kamiónmi. 

Pán Törköly poďakoval za pripomienku a uvedenú požiadavku, aby nádoby závozníci vracali 

späť vyššie k rodinným domom, predloží na porade. 

Pani Ing. Eva Petruchová sa opýtala, či budú naďalej k dispozícii hnedé nádoby na zeleň. 

Pán Törköly potvrdil túto informáciu, pričom dodal, že výdaj smetných nádob je 

v kompetencii obce, teda sa musia obyvatelia so svojou požiadavkou o takúto nádobu obrátiť 

na obec, ktorá následne osloví firmu Brantner. 

Pani starostka informovala, že obec priebežne eviduje požiadavky od obyvateľov, ktoré 

nahlási spoločnosti Brantner a následne sa uzatvorí zmluva medzi obcou a obyvateľom. 

Pán Törköly uviedol, že pokiaľ bude záujem zo strany občanov, budú i naďalej prenajímať 

tieto odpadové nádoby na zeleň. 

Pán poslanec Erik Tokár požiadal zástupcov firmy, aby tlmočili svojim závozníkom 

aj požiadavku od občanov - pána Novosedlíka a pána Angyala, aby vyvážali odpadové 

nádoby aj od ich domov. Jedná sa o slepú ulicu v obci pri vedľajšej ceste. 

Pán Törköly si zapísal čísla domov a informáciu podá ďalej pracovníkom. 

Pani Tóthová položila otázku, aká zmena nastane pre občanov zavedením zmien pri zbere 

odpadu v obci. 

Pani starostka informovala, že poplatková povinnosť pre rok 2022 ostane nezmenená. 

Na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstve bolo schválené vyhotovenie a distribúcia 

štítkov na odpadové nádoby podľa počtu členov v domácnosti v mesiaci január. Domácnosť 

nalepí štítok na odpadovú nádobu a firma Brantner uskutoční vývoz iba z nádob označených 

nálepkou. Vývoz plastov ani biologicky rozložiteľného odpadu sa nemení, mení sa iba 
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komunálny odpad, pričom domácnosti s počtom členov 1 až 3 osoby získajú jednu nálepku 

na 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. 

Pán Ing. Šalamon upozornil na fakt, že podľa zákona by suma vyzbieraná od obyvateľov 

za komunálny odpad mala pokryť sumu v rozpočte obce za túto položku. V odpadom 

hospodárstve nastávajú zmeny, ktoré výrazne predražia zber komunálneho odpadu, 

je potrebné sa na túto skutočnosť pripraviť a je nutné zo strany obce zvýšiť poplatky 

za komunálny odpad. 

Pani starostka uviedla, že poplatok sa nezvyšoval a v platnosti je VZN č. 1/2014 od roku 

2015, preto bude potrebné poplatok upraviť. 

Pán Ing. Šalamon  zdôraznil, že za papier, plasty, sklo obec neplatí a čím viac budú obyvatelia 

separovať, tým menšie bude mať obec náklady na komunálny odpad, preto odporúča 

obyvateľom odpad, aj biologicky rozložiteľný, poctivo vytriediť.  

Pán Törköly dodal, že je nevyhnutné dvíhať poplatok úmerne ku nákladom obce, aby sa 

predišlo situáciám, kedy je obec nútená poplatok prudko zvýšiť na raz takú sumu. Aj keď sa 

to obyvateľom možno javí ako vysoká cena, keď sa spočítajú všetky procesy súvisiace 

s vývozom a zneškodnením odpadu – pracovná sila, technika, náklady na dopravu, skládku, 

atď., pri prepočte na jeden deň to vyjde na pár desiatok centov. 

Pani Ing. Petruchová sa dotazovala na odvoz väčšieho množstva orechových listov, či je 

možné vyložiť, okrem listov zozbieraných do nádoby, listy aj v mechoch. 

Pán Törköly namietol, že v mechoch nie je možné takýto bioodpad vykladať, nakoľko je to 

zakázané a kompostáreň to v takejto forme nezoberie. Pán Ing. Šalamon navrhol, že sa posilní 

zber v tomto období zvýšenej produkcie bioodpadu  a tento odpad sa bude po dohode s obcou 

vynášať v častejších pravidelných intervaloch. 

Pán Oktavián Novák sa dotazoval, či a ako je zaistená nestranná kontrola odovzdaných smetí. 

Pán Ing. Šalamon uviedol, že je možné zo strany spoločnosti Brantner vykonať na požiadanie 

kontrolné váženie. Disponujú autami, ktoré v sebe majú zabudovanú váhu a pred zberom aj 

po pozbieraní odpadu v obci sa vytlačí vážny lístok. Druhou možnosťou sú autá, ktoré 

odvážia každú smetnú nádobu. Ďalšou možnosťou je odváženie certifikovanou váhou, 

napríklad na družstve. Posledné váženie sa vykonáva na skládke, kde je váha pravidelne 

ciachovaná, kontrolovaná. Môže však nastať situácia, že je pozbieraný odpad z viacerých obcí 

a na prepočet sa používa objemový koeficient. Následne má firma Brantner postup, podľa 

zozbieraných nádob, ktorým sumu rozráta na jednotlivé obce. Pán Törköly dodal, že sa 

spoločnosť nebráni možnosti kontroly, ak má obec o takúto spätnú kontrolu záujem, môže 

podať požiadavku aj viackrát do roka. 

Pán Lindák navrhol váženie po zbere odpadu v každej obci, na čo pán Ing. Šalamon reagoval, 

že by to bolo neefektívne a navýšilo by to cenu spotrebovaných pohonných hmôt. 

Pán poslanec Márk Kiss sa spýtal na spomínanú možnosť odvážiť zvlášť každú smetnú 

nádobu pri každom dome. 

Pán Ing. Šalamon potvrdil, že táto možnosť existuje. Je však podmienená začipovaním každej 

smetnej nádoby. Je možné to nahradiť GPS súradnicami, avšak tento údaj je nepresný, keď sa 

smetná nádoba nachádza na hranici medzi dvoma pozemkami a údaj môže byť priradený 

k susednému domu. 

Pán Törköly dodal, že ak by sa zber riešil uvedeným spôsobom, značne by to predĺžilo dobu, 

potrebnú na zozbieranie odpadu v obci a zároveň by sa navýšila cena – bola by to služba 

nad rámec. Navrhol zvýhodniť občanov, ktorí odpad vykladajú sporadicky. Aj tu však môže 

nastať situácia, kedy obyvatelia pri jednom vývoze zaplnia iba pol nádoby, no pri ďalšom 

zbere môže byť odpadu viac, než zvyčajne. 
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Pán Törköly i pani starostka v závere výkladu potvrdili, že fakturované budú množstvá 

na základe reálnych výkonov, ktoré sa skutočne odoberú, teda nie množstvá uvedené 

vo verejnom obstarávaní, nakoľko tieto sú nesprávne. 

Ďalej starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o požiadavke viacerých 

domácností, ktorí majú jedného, resp. viac členov inkontinentných, z čoho vyplýva potreba  

ďalšej odpadovej nádoby. Pri týchto domácnostiach by obec povolila výnimku, odôvodnenú 

lekárskou diagnózou a preukázaním požiadavky na ďalšiu odpadovú nádobu označenú 

štítkom. 

Ing. Petruchová upozornila na osobné údaje nachádzajúce sa v lekárskych diagnózach. 

Pani Szaniszlóová navrhla, aby títo jednotlivci predložili preukaz ZŤP, ako opodstatnenie 

potreby ďalšej nádoby. 

 

Uznesenie OZ č. 24/10012023 – OZ 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rudná, nadväzne na Uznesenie č. 19/16122022-OZ, schvaľuje 

vydanie ďalšieho štítku s erbom obce na zberné nádoby do domácností, ktoré preukážu 

potrebu ďalšej odpadovej nádoby zo zdravotných dôvodov.  

 

Hlasovanie: 

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

Proti:    

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Ján Rabas 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

V Rudnej, 10.01.2023       Ildikó Iglaiová 

 

 

K bodu 5. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného 16.12.2022 

 

S plnením uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rudná, konaného dňa 

16.12.2022 oboznámila poslancov a prítomnú verejnosť starostka obce. Plnenie uznesení tvorí 

prílohu zápisnice.  

 

Uznesenie OZ č. 25/10012023 – 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:  4 Csaba Ádám, Márk Kiss, Benjamín Pardon, Erik Tokár 

Proti:    

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Ján Rabas 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

V Rudnej, 10.01.2023       Ildikó Iglaiová 
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K bodu 6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržiavaniu podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania, potrebné ku žiadosti o poskytnutie podpory 

z Environmentálneho fondu formou úveru  

 

Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 11/16122022-OZ poverilo Obecné zastupiteľstvo 

hlavného kontrolóra obce prehodnotením finančnej situácie obce a vypracovaním Stanoviska 

potrebného ku žiadosti o poskytnutia úveru z Environmentálneho fondu. Hlavný kontrolór 

vypracoval a predložil na zasadnutie obecného zastupiteľstva Stanovisko hlavného kontrolóra 

obce k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania, potrebné 

ku žiadosti o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou úveru, ktoré tvorí 

prílohu tejto zápisnice. Hlavný kontrolór oboznámil prítomných s obsahom stanoviska. 

 

K bodu 7. Uznesenie o schválení úveru od Environmentálneho fondu 

 

Nadväzne na informáciu starostu obce zo 16.12.2022 o možnosti čerpania úveru 

z Environmentálneho fondu s úrokovou sadzbou 0,1 % p. a. Splatnosť úveru je od 3 rokov 

do 20 rokov. Úver je potrebný vo výške neoprávnených výdavkov vo výške 43.732,13 EUR.  

Starostka obce oboznámila prítomných s prijatou informáciou z Evironmentálneho fondu dňa 

10.1.2023, ktorá spočíva v schválení navýšenia cien ako oprávnených výdavkov z faktúry 

2022037 za rekonštrukčné práce. 

 

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 2 x 10.000,00 €, záväzok ku 10.01.2023 

je vo výške 169.091,15 €. 

 

Starostka obce dodala, že na základe informácie, získanej tesne pred konaním zasadnutia, 

Environmentálny fond s veľkou pravdepodobnosťou schváli aj čiastku, súvisiacu s navýšením 

cien. Z tohto dôvodu obec žiada úver na sumu 43.732 €, na neoprávnené výdavky. Plánovaná 

kontrola bude predbežne vykonaná koncom januára/ začiatkom februára. 

Poslanec Erik Tokár položil otázku, kto ponesie zodpovednosť za neoprávnené výdavky. 

Starostka obce: Je potrebné vykonať kontrolu, kde budú vyčíslené práce navyše, ktoré neboli 

v súlade s projektom, s výkazom výmer. Po kontrole a uznaní zo strany Environmentálneho 

fondu, že  sa jedná o neoprávnené výdavky, bude potrebné zosúladiť predošlé prijaté 

uznesenia obecného zastupiteľstva s použitím rezervného fondu vo výške 50 tis. €, z ktorej sa 

značná časť už použila. V prípade, ak obec bude vedieť preukázať, že bez uznesenia obecného 

zastupiteľstva sa použili prostriedky a o ich použití rozhodovali iba starosta obce, zástupca 

stavebnej firmy a stavebný dozor, môže byť takého použitie verejných financií podnetom 

na trestné oznámenie. 

 

Uznesenie OZ č. 26/10012023 – OZ 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rudná na svojom zasadnutí zo dňa 10.01.2023  

schvaľuje  

Prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 43.732,13 EUR zabezpečeného 

blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou 

úveru pre obce a vyššie územné celky.  
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Splatnosť úveru je 48 mesiacov. Účelom úveru je prefinancovanie výdavkov mimo 

projektovej dokumentácie súvisiacich s rekonštrukciou Materskej školy v Rudnej.  

 

Hlasovanie: 

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

Proti:    

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Ján Rabas 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

V Rudnej, 10.01.2023       Ildikó Iglaiová 

 

K bodu 8. Písomné potvrdenie hlavného kontrolóra pre VÚB, a. s., ktorým potvrdzuje 

dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania 

 

Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 11/16122022-OZ poverilo Obecné zastupiteľstvo 

hlavného kontrolóra obce prehodnotením finančnej situácie obce a vypracovaním Písomného 

potvrdenia hlavného kontrolóra, ktorým potvrdzuje dodržanie podmienok pre prijatie 

návratných zdrojov financovania.  

Hlavný kontrolór vypracoval a predložil na zasadnutie obecného zastupiteľstva 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., ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.  

Hlavný kontrolór oboznámil prítomných s obsahom písomného potvrdenia.   

 

K bodu 9. Uznesenie o schválení kontokorentného úveru z VÚB, a. s.  

 

Ponuka na poskytnutie krátkodobého (kontokorentného úveru) od VÚB a. s. bola obci 

doručená 15.12.2022 a platí na dobu 30 dní, t. j. do 14.01.2022. 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 €.  

 

Poslanec Benjamín Pardon sa opýtal, či nedôjde k skoršiemu uvoľneniu financií 

z Environmentálneho fondu, ak sa kontrola uskutoční začiatkom februára. 

Starostka: Nakoľko finančné vysporiadanie má byť zrealizované do konca apríla, nevieme 

s určitosťou povedať, kedy dôjde k uvoľneniu finančných prostriedkov. Akonáhle však dôjde 

k ich uvoľneniu, budú použité iba na úhradu úveru, ktorý obec berie na tento účel, teda obec 

úver splatí v čo najkratšom čase. Obec aktuálne dlží stavebnej firme 170 tis. €, 

od Envirofondu berie úver vo výške 43 tis. €, od VÚB banky vo výške 110 tis. € a zvyšnú 

sumu by bolo prípadne možné na základe uznesenia obecného zastupiteľstva vykryť 

z rezervného fondu obce. 

Poslanec Erik Tokár sa informoval, ak zaplatí obec stavebníkovi 44t is. €, či nebude ochotný 

počkať s úhradou zvyšnej časti do ukončenia kontroly. Pani Szaniszlóová navrhla, aby obec 

i dodávateľ počkali, kým prebehne kontrola. 

Starostka: Keďže už bol obci doručený list od advokátskej kancelárie, zastupujúcej stavebnú 

firmu, predmetom ktorého je pokus o mimosúdny zmier, obec sa snaží predísť možným 

úrokom a tiež úhrade trov súdneho konania. Advokátskej kancelárii i stavebnej firme bol 
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obratom zaslaný list so žiadosťou o zhovievavosť a informáciou, že sa obec medzičasom 

snaží získať prostriedky na úhradu zostávajúcej dlžnej čiastky. Podmienky, vyplývajúce 

zo zmluvy, uzavretej so stavebnou firmou, sú pre obec nevýhodné, aj odhliadnuc od možnosti, 

že ich bude zhotoviteľ vymáhať prostredníctvom súdneho konania. Obec by preto mala 

z tohto hľadiska uhradiť faktúru v čo najkratšom čase. 

 

Uznesenie OZ č. 27/10012023 – OZ 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rudná na svojom zasadnutí zo dňa 10.01.2023  

schvaľuje  

Prijatie Kontokorentného úveru Samospráva vo výške 110.000,00 EUR na financovanie 

bežných výdavkov obce počas doby trvania úveru 12 mesiacov.  

 

Hlasovanie: 

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

Proti:    

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Ján Rabas 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

V Rudnej, 10.01.2023       Ildikó Iglaiová 

 

Uznesenie OZ č. 28/10012023 – OZ 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rudná  

schvaľuje  

- uvoľnenie finančných prostriedkov z prijatého kontokorentného úveru od Všeobecnej 

úverovej banky a. s. na úhradu časti faktúry č. FO/2022037 pre dodávateľa SzTEL  

s. r. o. vo výške 110.000,00 EUR na prefinancovanie oprávnených výdavkov 

súvisiacich s rekonštrukciou Materskej školy v Rudnej.  

- uvoľnenie finančných prostriedkov z prijatej podpory formou úveru 

z Environmentálneho fondu na úhradu časti faktúry č. FO/2022037 pre dodávateľa 

SzTEL s. r. o. vo výške 43.732,13 € na prefinancovanie neoprávnených výdavkov 

súvisiacich s rekonštrukciou Materskej školy v Rudnej.  

 

Hlasovanie: 

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

Proti:    

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Ján Rabas 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

V Rudnej, 10.01.2023       Ildikó Iglaiová 

 

K bodu 10. Rôzne  

 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.12.2022 vyplynula starostke obce 

úloha preveriť platnosť cenníka služieb obce na poskytnutie služieb obecným traktorom, 

a tiež zistiť informácie, týkajúce sa uzatvorenia havarijného poistenia na vlastné motorové 

vozidlo CHEVROLET KALOS vo vlastníctve starostky obce Ildikó Iglaiovej. 

 



9 

 

Cenník služieb za prenájom priestorov, služby vykonané traktorom pre obyvateľov obce, 

vyhlásenie oznamu, poskytovanie kopírovacích služieb, ktorý bol schválený Uznesením 

obecného zastupiteľstva č. 25/03122015-OZ nadobudol účinnosť 1.1.2016 je do dnešného dňa 

v platnosti. V zmysle uvedeného sú služby vykonávané traktorom pre obyvateľov obce 

vo výške 1,50 €/km.  

 

Starostka obce požiadala finančného agenta o zaslanie požiadavky na kalkulácie týkajúce sa 

havarijného poistenia vozidla CHEVROLET KALOS RV137AS. Oslovené boli poisťovne 

Allianz, Komunálna poisťovňa, Kooperatíva, Union, Wüstenrot, ČSOB poisťovňa, ktoré však 

nedokážu poistiť vozidlo kvôli veku 18 rokov. Kalkulácia na havarijné poistenie tvorí prílohu 

zápisnice. Uvedenú skutočnosť zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie.  
 

Kontrolór obce na zasadnutí OZ dňa 16.12.2022 informoval o zaužívanej praxi ku využívaniu 

vlastných motorových vozidiel starostov v iných obciach, kedy sa čestným vyhlásením 

dokladuje vzdanie sa nároku na náhradu škody v prípade havárie. 

 

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 €.  

 

Uznesenie OZ č. 29/10012023 – OZ 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rudná schvaľuje  

- použitie motorového vozidla RV137AS vo vlastníctve starostky obce Ildikó Iglaiovej 

na služobné účely,  

- vyplácanie cestovných náhrad v zmysle opatrenia 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 od 1.9.2022 za každý 1 km jazdy 

pre osobné cestné motorové vozidlá vo výške 0,227 € a preplácanie pohonných hmôt 

podľa priemerných cien pohonných látok zverejnených Štatistickým úradom SR.  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudná berie na vedomie  

- čestné vyhlásenie starostky obce, že v prípade škodovej udalosti na vozidle RV137AS 

počas služobnej cesty nebude u zamestnávateľa uplatňovať náhradu škody.  

 

Hlasovanie: 

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

Proti:    

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Ján Rabas 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

V Rudnej, 10.01.2023       Ildikó Iglaiová 

Dňa 9. decembra 2022 bola na stránke Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 

zverejnená Výzva č. 2/2023 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia 

pre maďarskú národnostnú menšinu. Výzva sa vyhlasuje aj pre podprogram 3.1.1 tvorba 

a uvedenie divadelného diela, v rámci ktorého obec Rudná plánuje požiadať o dotáciu 

na hosťovanie národnostného divadla Thália Színház.  
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Nakoľko je v obci Rudná vysoký podiel obyvateľstva maďarskej národnostnej menšiny, 

cieľom odohrania divadelného predstavenia z repertoáru Divadla Thália Színház je priniesť 

do regiónu maďarské divadelné predstavenie pre obyvateľov obce a okolitých dedín. Žiadateľ 

je povinný podať žiadosť v elektronickej aj písomnej forme do 16. januára 2023. Žiadaná 

podpora je vo výške 95% z výšky žiadanej dotácie, minimálne spolufinancovanie je vo výške 

5 %. Podrobnejšie informácie o výzve sú zverejnené na stránke vyššie uvedeného fondu. 

Cena divadelného predstavenia vychádza v sume do 2.500€, pričom 95% tvorí dotácia. 

S divadlom sa uzatvára Zmluva o budúcej zmluve a v prípade schválenia dotácie zo strany 

poskytovateľa sa uzatvára s divadlom Zmluva o dielo a s poskytovateľom Zmluva 

o poskytnutí finančných prostriedkov, kedy následne dôjde k uvoľnením financií na účel 

projektu. Plánovaný termín odohrania divadelného predstavenia je druhá polovica tohto roka. 

Uznesenie OZ č. 30/10012023 – OZ 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rudná schvaľuje  

- podanie žiadosti o dotáciu na hosťovanie Divadla Thália Színház Košice Fondu 

na podporu kultúry národnostných menšín, 

- uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve na odohranie divadelného predstavenia 

uzatvorenú s Divadlom Thália Színház v Košiciach. Predpokladaná cena predstavenia:  

2 400,00 €, 

- spolufinancovanie divadelného predstavenia Divadla Thália Színház v Košiciach, 

maximálne do výšky 500,00 €. 

 

Hlasovanie: 

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

Proti:    

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Ján Rabas 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

V Rudnej, 10.01.2023       Ildikó Iglaiová 

 

Dňa 16.12.2022 bola obci Rudná doručená žiadosť o pomoc od obyvateľky obce p. Anny 

Szaniszlóovej, ktorej podstatou je dlhoročný pretrvávajúci susedský spor. Žiadosť bola 

posunutá Komisii na ochranu verejného poriadku, vybavovanie sťažností, kultúru a šport – 

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

Ing. Ján Rabas. 

Predseda Erik Tokár navrhol prejednanie uvedenej žiadosti na zasadnutí komisie, ktorú 

zvoláva na termín: 17.1.2023 o 15:00 hod.  

 

Pán Oktavián Novák navrhol k téme vypínania verejného osvetlenia, prejedávanej 

na predošlom zasadnutí obecného zastupiteľstva, finančne vyčísliť plánovanú úsporu a zvážiť 

dopad vypínania osvetlenia na bezpečnosť v obci. 

Starostka uviedla, že paušálne platby tvoria približne 60% ceny, pričom pri tejto zložke 

úpravou vypínania verejného osvetlenia nedôjde k úspore. Navrhla počkať na vyúčtovaciu 

faktúru od spoločnosti KOOR Východ, s r. o., v ktorej budú zahrnuté aktuálne sadzby. 

Tiež  uviedla, že faktúry od spoločnosti obsahujú dve položky, a  to splátku verejného 

osvetlenia a spotrebovanú energiu. V roku 2022 hradila obec 60% z fakturovanej ceny 
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za distribúciu a 40% za cenu energie, preto je potrebné počkať na vyúčtovanie a zvážiť mieru 

prípadného šetrenia. 

Poslanec Márk Kiss sa informoval, či obec nepozná vopred výšku ceny spotrebovanej 

energie. 

Starostka odpovedala, že zmluvu s dodávateľom energií má uzavretú spoločnosť KOOR, 

nie obec. Obec si môže vypýtať podklady, ktoré súvisia s cenou energie.  

Ing. Petruchová sa opýtala, či sa o vypínaní verejného osvetlenia bude rozhodovať na základe 

doručených vyplnených dotazníkov alebo uznesenia obecného zastupiteľstva. 

Starostka uviedla, že táto skutočnosť pri rozhodovaní zaváži, ale rozhodovať sa bude 

aj na základe spomínanej faktúry. 

Pani Anna Szaniszlóová sa opýtala, či je potrebné osvetlenie dole pri kostole. Viacerí 

obyvatelia vyjadrili súhlasný názor na vypnutie tohto osvetlenia. 

 

Pán Novák ďalej navrhol k téme bezpečnosti v obci, a s tým súvisiacimi dopravnými 

nehodami na hlavnej ceste v minulosti kvôli vysokej rýchlosti, osadenie informatívnych 

meračov rýchlosti. Financie na tieto merače navrhuje obci získať prostredníctvom dotácie 

v rámci aktuálne vyhlásených výziev.  

Starostka uviedla, že preverí možnosť získania finančnej podpory v tejto oblasti. 

 

Pán Novák sa tiež informoval ohľadne dobudovania vodovodu v obci, či sa obec plánuje 

zapojiť do vyhlásených výziev. 

Starostka uviedla, že obec sa neplánuje zapojiť, nakoľko je pri realizácii projektu potrebné 

minimálne 5% spolufinancovanie, ktoré by obec musela riešiť prostredníctvom ďalšieho 

úveru. 

Pán Novák sa informoval aj na stav, v akom sa nachádza budovanie kanalizácie. 

Starostka odpovedala, že v Rakovnici sú ešte nevysporiadané pozemky, cez ktoré má 

kanalizácia viesť. Bude jednať s pani starostkou, aby sa táto situácia doriešila a v rámci 

Mikroregiónu Turecká by obce podali žiadosť spoločne. 
 

Ďalej pán Novák navrhol zaviesť v obci pomenovanie ulíc. 

Pri tomuto návrhu kontrolór obce upozornil, že by musela zasadnúť heraldická komisia. 

Poslanec Erik Tokár navrhol osadenie tabúľ na začiatku ulíc, ktoré by obsahovalo čísla 

domov od-do na danej ulici. 

Starostka poukázala pri tomto návrhu na skutočnosť, že na mnohých pozemkoch sa stavali 

dva domy, kde jeden z domov má číslo, ktoré bolo vynechané a pokračovalo v poradí a druhý 

z nich má číslo na základe neskoršej kolaudácie. 
 

Ing. Eva Petruchová požiadala o prikladanie návrhov zmlúv a dodatkov k pozvánke 

na zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Starostka súhlasila a požiadavke vyhovie, ak bude mať k dispozícii vopred návrh znenia 

zmlúv/ dodatkov. 
 

Pani Ildikó Šimonová sa informovala, kde majú umiestňovať odpad po vyčistení odtokového 

kanála pri ceste. 

Starostka obce poprosila obyvateľov, aby v takýchto prípadoch nahlásili po vyčistení na úrad 

požiadavku na odpratanie tohto odpadu a bude im pristavený traktor s vlečkou. 
 

Pán Novák upozornil ešte na situáciu pri výjazde v smere na Rakovnicu, kde vo výhľade 

bránia stromy – medzi oporným múrom a vozovkou. Opýtal sa, či by bolo možné stromy 

vyrúbať. 

Starostka uviedla, že po zistení majiteľa pozemku, bude vo veci konať. 
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K bodu  11. Záver 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:15 hod.  

 

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

 

 

 

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

                                                                          Ildikó Iglaiová    

           starosta obce 

Overovatelia:  

 

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

 

Erik Tokár           ......................................... 

 

 

 

 

V Rudnej, 20.01.2023 
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Čestné vyhlásenie  

 

 

 

Podpísaná Ildikó Iglaiová, starosta obce Rudná, majiteľ motorového vozidla CHEVROLET 

KALOS, čestne vyhlasujem, že v prípade škodovej udalosti na vozidle RV137AS počas 

služobnej cesty si nebudem u zamestnávateľa Obec Rudná uplatňovať náhradu škody. 

 

 

         

 

 

 

 

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

               Ildikó Iglaiová  


