Obec Rudník
Rudník 205
044 23 pošta Jasov
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Číslo spisu: 596/2014

Zápisnica
z 33. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 27.augusta 2014
v zasadačke obecného úradu v Rudníku

Prítomní:

Vladimír Kišdučák, starosta obce
MUDr. Imrich Tóth, Ing. Emerich Tóth, Ing. Jozef Martoš, Blaţej Migas,
MUDr. Mária Spišáková, Ladislav Tresa poslanci obecného zastupiteľstva,
Ing. Tibor Szalona - ospravedlnený
Ing. Adriana Tóthová – zapisovateľka, Ľudmila Szalonová – ZŠ s MŠ, Ing.
Oľga Kormošová, Ján Tancár, Mgr. Ivana Szabóová, Ladislav Štark, PhDr.
Mária Balková, Ing. Eva Paulinská

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Rozpočtové opatrenia
Voľba hlavného kontrolóra obce Rudník
Rôzne
Diskusia
Návrh a schválenie uznesenia
Záver

1.
Starosta privítal prítomných a otvoril zasadanie obecného zastupiteľstva. Konštatoval, ţe
je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva a obecné zastupiteľstvo
je uznášaniaschopné. Starosta predloţil prítomným program rokovania a poţiadal o prípadné
pripomienky k programu rokovania, alebo návrhy na zmenu programu. Za program hlasovali 5
prítomní poslanci. Starosta obce navrhol, aby uznesenia boli odsúhlasované spoločne, poslanci
hlasovali za. Keďţe jedným z bodov programu je voľba hlavného kontrolóra obce Rudník
starosta poţiadal poslancov o odsúhlasenie spôsobu voľby hlavného kontrolóra obce Rudník
(verejným alebo tajným hlasovaním). Všetci poslanci hlasovali za tajné hlasovanie.
2.
Starosta určil za zapisovateľku Ing. Adrianu Tóthovú, za overovateľov zápisnice určil
pánov poslancov: Ing. Jozef martoš, Ing. Emerich Tóth.

3.
Starosta obce do návrhovej komisie navrhol zvoliť pánov poslancov: MUDr. Imrich Tóth,
Blaţej Migas, ktorí boli obecným zastupiteľstvom zvolení.
4.
Kontrolu uznesení predniesol MUDr. Imrich Tóth, zástupca starostu obce, ktorý
konštatoval, ţe uznesenia z 32.mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva uskutočneného
dňa 6.08.2014, čísla 238, 239, 240, 241, 242, 243 boli splnené a sú bez uloţenia opatrenia.
5.
MUDr. Imrich Tóth v tomto bode programu informoval, ţe dňa 25.8.2014 zasadala
finančná komisia, z ktorej predkladá návrhy na zmenu rozpočtových opatrení. Zúčastnili sa jej
Ing. Tibor Szalona – predseda finančnej komisie, Ing. Ľudmila Erdélyiová, Ing. Adriana Tóthová
a MUDr. Imrich Tóth. Ing. Tibora Szalonu ospravedlnil, ţe z dôvodu sluţobnej cesty sa nemohol
zúčastniť zastupiteľstva. Návrhy na zmenu rozpočtových opatrení boli odsúhlasené uzneseniami.
6.
Starosta obce informoval, ţe v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 236/06/2014
obecné zastupiteľstvo obce Rudník vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra obce Rudník. Na
obecný úrad boli v stanovenom termíne, t.j. do 13.8.2014 do 15.00 hod. doručené 3 ţiadosti
uchádzačov o zmienenú pozíciu. Dňa 18.8.2014 zasadala výberová komisia v zloţení 5
poslancov obecného zastupiteľstva, ktorá konštatovala, ţe doručené ţiadosti spĺňali podmienky
vyhlásené obecným zastupiteľstvom na voľbu hlavného kontrolóra obce Rudník. Ţiadosti
doričili: PhDr. Mária Balková, Ing. Eva Paulinská a Ladislav Tresa. Starosta obce za predsedu
volebnej komisie určil MUDr. Imricha Tótha a za podpredsedu komisie Blaţeja Migasa. Starosta
obce vyzval postupne všetkých kandidátov na odprezentovanie sa.
Ing. Eva Paulínska uviedla, ţe vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, od roku
1990 bola Hlavnou kontrolórkou v Moldave nad Bodvou, od roku 1995 aţ dodnes je
prednostkou mesta Moldava nad Bodvou, pôsobí v Asociácii komunálnych ekonómov, ponúka
skúsenosti a poznatky v samospráve.
PhDr. Mária Balková vyštudovala fakultu verejnej správy UPJŠ v Košiciach v roku 2007,
v štátnej správe pôsobí 14 rokov na ekonomickom úseku, neskôr ako vedúca ekonomického
oddelenia, vykonáva školenia ekonómov, od roku 2011 vykonáva funkciu hlavného kontrolóra
vo viacerých obciach, pôsobí ako poslankyňa v mieste svojho bydliska, opísala činnosti, ktoré
má hlavný kontrolór vykonávať, rada by vyuţila svoje schopnosti aj v obci Rudník ako kontrolór
obce.
Ladislav Tresa uviedol, ţe tretie volebné obdobie pôsobí ako poslanec obecného zastupiteľstva
v Rudníku, v prvom volebnom období vykonával funkciu prednostu úradu, kde bol v kontakte so
všetkými činnosťami samosprávy. Toho času je v sluţobnom pomere príslušníka Zboru
väzenskej a justičnej stráţe Ministerstva spravodlivosti, kde sluţobný pomer mu končí
31.8.2014. V závere svojho vystúpenia vyhlásil, ţe vzhľadom k tomu, ţe je jedným z kandidátov
na funkcia hlavného kontrolóra, zdrţiava sa hlasovania.
Následne starosta obce dal slovo predsedovi volebnej komisie, ktorý riadil samotnú
voľbu hlavného kontrolóra. Kaţdý z poslancov obdrţal hlasovací lístok, na ktorom krúţkom
označil poradové číslo svojho kandidáta a vloţil hlasovací lístok do prázdnej obálky. Volebná
komisia vo vedľajšej miestnosti otvorila obálky a oznámila výsledky. MUDr. Tóth oznámil, ţe
po otvorení obálok boli všetky hlasovacie lístky platné. Kandidáti obdrţali nasledovný počet
hlasov: PhDr. Mária Blaková – 0
Ing. Eva Paulinská – 3
Ladislav Tresa – 2

Predseda volebnej komisie oznámil, ţe ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú
väčšinu hlasov všetkých poslancov, postupujú do II. kola volieb dvaja kandidáti Ing. Eva
Paulinská a Ladislav Tresa. Druhé kolo volieb sa uskutočnilo rovnakým spôsobom ako I.kolo
volieb, po otvorení obálok MUDr. Tóth oznámil obecnému zastupiteľstvu výsledky volieb.
Všetky odovzdané hlasovacie lístky boli platné. Kandidáti obdrţali nasledovný počet hlasov:
Ing. Eva Paulinská – 2
Ladislav Tresa – 3
MUDr. Tóth vyhlásil voľbu hlavného kontrolóra za skončenú, voľby vyhral kandidát Ladislav
Tresa. Po oznámení výsledkov volieb sa Ladislav Tresa do zápisnice pred obecným
zastupiteľstvom vzdal funkcie poslanca obecného zastupiteľstva. Ďalším poslancom v poradí je
pán Ján Tancár, ktorý na najbliţšom zasadnutí obecného zastupiteľstva zloţí sľub poslanca.
7. Rôzne
Žiadosť o výrub drevín
Bc. Alena Drábiková podala ţiadosť o výrub drevín, starosta obce predloţil túto ţiadosť
predsedovi komisie na ochranu verejného poriadku a ţivotného prostredia Ing. Jozefovi
Martošovi na riešenie.
Žiadosť o nariadenia na výmenu oplotenia
Starosta obce predloţil ţiadosť Ing. Arch. Miroslava Spišáka a MUDr. Márie Spišákovej
a poţiadal predsedu komisie Blaţeja Migasa o riešenie tejto ţiadosti.
Vatra SNP
MUDr. Tóth oboznámil obecné zastupiteľstvo s oslavami 70. výročia SNP spojenými
s oslavami slovanskej a slovanskej vzájomnosti v deň 28.8.2014 o 19.00 hodine. Počas osláv
bude zapálená vatra, starosta prednesie slávnostný príhovor a Makaľky zaspievajú 3 piesne.
Pán Ladislav Štark oznámil, ţe vo štvrtok sa nemôţe zúčastniť stavby a aktu zapálenia vatry
a ţiadal preloţiť oslavy na deň 29.8.2014, s čím starosta obce nesúhlasil.

8. Diskusia

9. Návrh a schválenie uznesení
Prijaté uznesenia na 33. verejnom zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa
27.8.2014 a to čísla 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 predniesol pán
poslanec MUDr. Imrich Tóth, člen návrhovej komisie.
Uznesenie č. 244/08/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
a) schvaľuje program 33. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke
b) volí návrhovú komisiu v zloţení: MUDr. Imrich Tóth, Blaţej Migas
c) určuje za zapisovateľa zápisnice: Ing. Adriana Tóthová
za overovateľov zápisnice: Ing. Jozef Martoš, Ing. Emerich Tóth
Uznesenie č. 245/08/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník

b e r i e n a v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení z 32.mimoriadneho zasadania obecného
zastupiteľstva uskutočneného dňa 6.8.2014
Uznesenie číslo 246/08/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
s c h v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 1/2014
z poloţky rozpočtu: 221.01116.632001.41..1...7 (plyn OcÚ)
na poloţku:
221.01116.633016.41..1...7 (reprezentačné)
na poloţku:
221.01116.633016.41..3...7 (reprezentačné MBM)

- 300 EUR
+230 EUR
+ 70 EUR

Uznesenie číslo 247/08/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
s c h v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 2/2014
z poloţky rozpočtu: 221.01116.637004.41.....7 (kľúče, pečiatky)
z poloţky rozpočtu: 221.01116.635006.41.....7 (údrţba budov, objektov)
na poloţku:
221.01116.633006.41..12.7 (vianočné ozdoby)

-350,00 EUR
-183,80 EUR
+533,80 EUR

Uznesenie číslo 248/08/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
s c h v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 3/2014
z poloţky rozpočtu: 221.0320.635006.41....7 (údrţba poţiarnej zbr.)
na poloţku:
221.01116.635002.41..7 (údrţba výpočtovej techniky)

-150 EUR
+150 EUR

Uznesenie číslo 249/08/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
s c h v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 4/2014
z poloţky rozpočtu: 221.0451.635006.41.....7 (údrţba chodníkov)
na poloţku:
221.01116.637018.41...7 (výherné automaty)

-1500 EUR
+1500 EUR

Uznesenie číslo 250/08/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
s c h v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 5/2014
z poloţky rozpočtu: 221.01116.717003.41.....7 (príst.,stav.úpr. kostolov)
na poloţku:
221.0510.633006.41...7 (všeobecný materiál)

-300 EUR
+300 EUR

Uznesenie číslo 251/08/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
s c h v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 6/2014
z poloţky rozpočtu: 221.0640.632001.41.....7 (elektrická energia-VO)
na poloţku:
221.08209.633006.41...7 (elektrická energia - KD

-1000 EUR
+1000 EUR

Uznesenie číslo 252/08/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
s c h v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 7/2014
z poloţky rozpočtu: 221.0630.633006.41.....7 (vodoinšt.mat., hydr.)

-912 EUR

na poloţku:

221.01116.717001.41.13..7 (gum.dlaţba na det. ihrisko)

Uznesenie číslo 253/08/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
s c h v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 8/2014
z poloţky rozpočtu: 221.01116.717003.41.....7 (príst.,stav.úpr. kostolov)
z poloţky rozpočtu: 221.0451.717002.41....7 (rekonštrukcia ciest)
z poloţky rozpočtu: 221.0630.633006.41....7 (vodoinšt.mat., hydr)
na poloţku:
221.01116.717001.41..17...7 (stôl na stolný tenis)

+912 EUR

-100 EUR
-500 EUR
- 88 EUR
+688 EUR

Uznesenie číslo 254/08/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
v o l í za hlavného kontrolóra obce Rudník Ladislava Tresu, nar.26.6.1957, bytom Rudník 89
s dňom nástupu do práce od 1.9.2014 na úväzok 0,2 hod.
10. Záver
Keďţe program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce ukončil zasadanie obecného
zastupiteľstva a poďakoval sa prítomným za účasť.

Rudník, 27.08.2014
Vladimír Kišdučák
starosta obce

Ing. Jozef Martoš
overovateľ zápisnice

Ing. Emerich Tóth
overovateľ zápisnice

Ing. Adriana Tóthová
zapisovateľka

