
Z á p i s n i c a
z  I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rudníku

konaného dňa 12.12.2022 o 17,00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1) 

1. Otvorenie  
      Starostka obce prítomných privítala. Zo siedmich poslancov boli prítomní šiesti. Poslanec
Ing. Pavol Konečný svoj neskorší príchod ospravedlnil. Starostka obce navrhla rokovať v súlade
s  navrhovaným programom.  Program nechcel  nikto   doplniť.  Obecné zastupiteľstvo  počtom
hlasov 6 schválilo  navrhovaný program rokovania s týmito bodmi: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení
3. Prejednanie žiadostí
4. Majetkovoprávne veci
5. Správy hlavnej kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rudník
6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rudník
7. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie o určení podrobností financovania a výšky dotácie

na prevádzku a mzdy na dieťa MS a školských zariadení
8. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia obce Rudník – o podmienkach prijatia dieťaťa

do MŠ, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej  škole,  o podmienkach zápisu
dieťaťa  na  plnenie  povinnej  školskej  dochádzky,  o výške  mesačného  príspevku  na
čiastočnú  úhradu  nákladov  na  činnosť,  školského  klubu  detí,  o výške  príspevku
zákonného  zástupcu  dieťaťa  alebo  žiaka  v MŠ  a ZŠ  na  čiastočnú   úhradu  nákladov
a určenie podmienok úhrady  v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni

9. Návrh  Všeobecne  záväzného   nariadenia  o nakladaní  s komunálnymi  odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rudník

10. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

11. Návrh na zvýšenie ceny dreva
12. Správa o činnosti DHZ Obce Rudník 
13. Správa  o výsledkoch a podmienkach  výchovno-vzdelávacej  činnosti  v Materskej  škole

Rudník
14. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v Základnej škole Rudník
15. Návrh zmeny rozpočtu Obce Rudník na rok 2022
16. Návrh rozpočtu Obce Rudník na roky 2023-2025
17. Podanie informácie o zástupcovi starostky
18. Rôzne
19. Interpelácie poslancov
20. Záver

(uznesenie č. 14A/2022)

B)  Starostka obce navrhla členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
      Do návrhovej komisie  boli schválení: MVDr. Martin Cibulka, Michal Mička 
      Za overovateľov zápisnice boli schválení: Peter Srnánek, Ivana Cyprysová
Obecné  zastupiteľstvo  schválilo  členov  návrhovej  komisie  a overovateľov  zápisnice  počtom
hlasov 6.  (uznesenie č. 14B/2022)

C) Starostka  určila za zapisovateľku p. Vieru Menšíkovú 
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7. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie o     určení podrobností financovania a výšky dotácie   
    na prevádzku a     mzdy na dieťa MŠ a     školských zariadení  
     Starostka obce prítomných informovala, o zverejnenom návrhu   VZN č. 4/2022 o  určení
podrobností financovania a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a 

dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník, ktoré určuje výšku dotácie
na  dieťa  v materskej  škole  a v školských  zariadeniach  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  obce.
K navrhovanému  VZN č.  4/2022  neprišli  žiadne  návrhy  a pripomienky.  V diskusii  k tomuto
bodu programu sa nikto nehlásil o slovo. Obecné zastupiteľstvo počtom hlasov 7 schválilo VZN
č.  4/2022 o určení  podrobností  financovania  a  výšky dotácie  na  prevádzku a mzdy na  dieťa
materskej školy a školských zariadení tak ako je pripojené v prílohe tejto zápisnice (príloha č. 6).
(uznesenie č. 33/2022)

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Rudník – o     podmienkach prijatia dieťaťa  
    do MŠ, o     výške príspevku za pobyt dieťaťa v     materskej škole o     podmienkach zápisu  
dieťaťa  na  plnenie  povinnej  školskej  dochádzky,  o     výške  mesačného  príspevku  na  
čiastočnú hradu nákladov na činnosť, školského klubu detí o     výške  príspevku zákonného  
zástupcu  dieťaťa  alebo  žiaka  v     MŠ  a     ZŠ  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  a     určenie  
podmienok úhrady v     školskej jedálni a     vo výdajnej školskej jedálni  
     Starostka  obce  prítomných  informovala,  o zverejnenom  návrhu   VZN  č.  5/2022  o
podmienkach prijatia dieťaťa do MŠ,  o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o
podmienkach  zápisu  dieťaťa  na  plnenie  povinnej  školskej  dochádzky,  o  výške  mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť, školského klubu detí,  o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka v MŠ a ZŠ na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni, v ktorom sa menia finančné
pásma na potraviny pre stravníkov v školskej jedálni.  K navrhovanému VZN č. 5/2022 neprišli
žiadne  návrhy  a pripomienky.  V diskusii  k tomuto  bodu  programu sa  nikto  nehlásil  o slovo.
Obecné zastupiteľstvo počtom hlasov 7 schválilo VZN č. 5/2022  tak ako je pripojené v prílohe
tejto zápisnice (príloha č. 7). (uznesenie č. 34/2022)

9.  Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  o     nakladaní  s     komunálnymi  odpadmi  a     s  
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rudník
    Starostka obce prítomných informovala, o zverejnenom návrhu  VZN č. 2/2022 o nakladaní
s komunálnymi  odpadmi  a s drobnými  stavebnými  odpadmi  na  území  Obce  Rudník.
K navrhovanému VZN č. 2/2022 neprišli žiadne návrhy a pripomienky. V diskusii starostka obce
vysvetlila nejasnosti v čl. 14 a v čl. 18. Obecné zastupiteľstvo počtom hlasov 7 schválilo VZN č.
2/2022  tak ako je pripojené v prílohe tejto zápisnice (príloha č. 8). (uznesenie č. 35/2022)

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o     miestnych daniach a     miestnom poplatku za  
      komunálne odpady a     drobné stavebné odpady  
      Starostka obce prítomných informovala, o zverejnenom návrhu  VZN č. 3/2022 o miestnych
daniach  a  miestnom poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady,  v ktorom je
navrhnuté poplatok za vývoz komunálneho odpadu od roku 2023 zvýšiť z 25,- €/osoba na 28,-
€/osoba. K navrhovanému VZN č.  3/2022  neprišli  žiadne  návrhy  a pripomienky. Po diskusii
k tomuto bodu programu obecné zastupiteľstvo počtom hlasov 7 schválilo VZN č. 3/2022  tak
ako je pripojené v prílohe tejto zápisnice (príloha č. 9). (uznesenie č. 36/2022)
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Bližšie  podmienky vysporiadania pozemkov budú schválené pri  prerokovávaní  a schvaľovaní
jednotlivých majetkových prevodov.

C) schvaľuje  jednotnú cenu 2,00 Eur/m2    vysporadúvaných nehnuteľností pri ich predaji i pri
kúpe prerokovanej a schválenej v termíne do 30.9.2026.

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Ivana Cyprysová. Jaroslav Dinžík, Ing. Pavol Konečný,
                     Michal Mička, Peter Srnánek, Jana Zemanová, 
hlasovali proti:             
zdržali sa hlasovania:

Uznesenie č. 30/2022

     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku berie na vedomie  Správu hlavnej kontrolórky obce Rudník
z kontroly došlých faktúr  a objednávok za I. polrok 2022zo dňa 22.9.2022.

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Ivana Cyprysová. Jaroslav Dinžík, Ing. Pavol Konečný,
                     Michal Mička, Peter Srnánek, Jana Zemanová, 
hlasovali proti:             
zdržali sa hlasovania:

Uznesenie č. 31/2022

     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku berie na vedomie  Správu hlavnej kontrolórky obce Rudník
z kontroly vymáhania daňových a nedaňových nedoplatkov zo dňa 11.10.2022.

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Ivana Cyprysová. Jaroslav Dinžík, Ing. Pavol Konečný,
                     Michal Mička, Peter Srnánek, Jana Zemanová, 
hlasovali proti:             
zdržali sa hlasovania:

Uznesenie č. 32/2022

     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku  schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Rudník na I. polrok 2023 podľa predloženého návrhu.

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Ivana Cyprysová. Jaroslav Dinžík, Ing. Pavol Konečný,
                     Michal Mička, Peter Srnánek, Jana Zemanová, 
hlasovali proti:             
zdržali sa hlasovania:

Uznesenie č. 33/2022

     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o  určení
podrobností  financovania  a výšky  dotácie  na  prevádzku  a mzdy  na  dieťa  materskej  školy  a
dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník.

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Ivana Cyprysová. Jaroslav Dinžík, Ing. Pavol Konečný,
                     Michal Mička, Peter Srnánek, Jana Zemanová, 
hlasovali proti:             
zdržali sa hlasovania:



~ 17 ~

Uznesenie č. 34/2022

     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Rudník č.
5/2022 o podmienkach prijatia dieťaťa do MŠ,  o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole,  o  podmienkach  zápisu  dieťaťa  na  plnenie  povinnej  školskej  dochádzky,  o  výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť, školského klubu detí,  o výške
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka v MŠ a ZŠ na čiastočnú úhradu nákladov a
určenie podmienok úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni.

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Ivana Cyprysová. Jaroslav Dinžík, Ing. Pavol Konečný,
                     Michal Mička, Peter Srnánek, Jana Zemanová, 
hlasovali proti:             
zdržali sa hlasovania:

Uznesenie č. 35/2022

     Obecné  zastupiteľstvo  v Rudníku  schvaľuje  Všeobecne  záväzné  nariadenie  č.  2/2022
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Rudník.

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Ivana Cyprysová. Jaroslav Dinžík, Ing. Pavol Konečný,
                     Michal Mička, Peter Srnánek, Jana Zemanová, 
hlasovali proti:             
zdržali sa hlasovania:

Uznesenie č. 36/2022

     Obecné  zastupiteľstvo  v Rudníku  schvaľuje  Všeobecne  záväzné  nariadenie  č.  3/2022
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Ivana Cyprysová. Jaroslav Dinžík, Ing. Pavol Konečný,
                     Michal Mička, Peter Srnánek, Jana Zemanová, 
hlasovali proti:             
zdržali sa hlasovania:

Uznesenie č. 37/2022
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku:  
A) ruší  časť C) bod 3 uznesenia č. 27/2020 zo dňa 26.6.2020 s účinnosťou od 31.12.2022 pri
samovýrobe

B) schvaľuje  cenu dreva s účinnosťou od 1.1.2023 pri samovýrobe:

 - ihličnatá hmota  8,- €/priestorový meter  
 - listnatá hmota   14,- €/priestorový meter  

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Ivana Cyprysová. Jaroslav Dinžík, Ing. Pavol Konečný,
                     Michal Mička, Peter Srnánek, Jana Zemanová, 
hlasovali proti:             
zdržali sa hlasovania:
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Uznesenie č. 38/2022

Obecné zastupiteľstvo v Rudníku berie na vedomie Správu o činnosti DHZ Obce Rudník za rok
2022.

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Ivana Cyprysová. Jaroslav Dinžík, Ing. Pavol Konečný,
                     Michal Mička, Peter Srnánek, Jana Zemanová, 
hlasovali proti:             
zdržali sa hlasovania:

Uznesenie č. 39/2022

Obecné  zastupiteľstvo  v  Rudníku  berie   na   vedomie  Správu  o výsledkoch  a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti v Materskej škole Rudník za školský rok 2021/2022.

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Ivana Cyprysová. Jaroslav Dinžík, Ing. Pavol Konečný,
                     Michal Mička, Peter Srnánek, Jana Zemanová, 
hlasovali proti:             
zdržali sa hlasovania:

Uznesenie č. 40/2022

Obecné zastupiteľstvo v Rudníku berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti
v Základnej škole Rudník za školský rok 2021/2022.

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Ivana Cyprysová. Jaroslav Dinžík, Ing. Pavol Konečný,
                     Michal Mička, Peter Srnánek, Jana Zemanová, 
hlasovali proti:             
zdržali sa hlasovania:

Uznesenie č. 41/2022

     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje  2. zmenu  rozpočtu na r. 2022 s celkovými 
príjmami vo výške 854 858,00 €   a s celkovými   výdavkami vo výške 854 858,00 €.

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Ivana Cyprysová. Jaroslav Dinžík, Ing. Pavol Konečný,
                     Michal Mička, Peter Srnánek, Jana Zemanová, 
hlasovali proti:             
zdržali sa hlasovania:

Uznesenie č. 42/2022

     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku:

A) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na r. 2023-2025,
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B)  schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce  na roky 2023 - 2025  bez 
      programovej štruktúry,

C)  schvaľuje rozpočet  na r. 2023 s celkovými príjmami vo výške 1 037 814,00 € a s celkovými 
      výdavkami vo výške 1 037 814,00 €,

D)  berie na vedomie rozpočet na r. 2024 a r. 2025,

E)  poveruje  starostku obce v zmysle §11 ods.4. písm. b) Zákona  č. 369/1990 Zb. vykonávať
zmeny rozpočtu obce v priebehu rozpočtového roka 2023 rozpočtovými opatreniami v zmysle §
14 ods. 2 písm. a). b) Zákona č. 583/2004 Z. z., pričom každé rozpočtové opatrenie môže byť do
výšky  3.000,-  €  (slovom  tritisíc  Eur).  Uvedená  právomoc  sa  týka  bežného  a kapitálového
rozpočtu.

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Ivana Cyprysová. Jaroslav Dinžík, Ing. Pavol Konečný,
                     Michal Mička, Peter Srnánek, Jana Zemanová, 
hlasovali proti:             
zdržali sa hlasovania:

Uznesenie č. 43/2022

     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku berie na vedomie  informáciu o zástupcovi starostu obce,
ktorým je starostkou obce poverený  p. Jaroslav Dinžík

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Ivana Cyprysová. Jaroslav Dinžík, Ing. Pavol Konečný,
                     Michal Mička, Peter Srnánek, Jana Zemanová, 
hlasovali proti:             
zdržali sa hlasovania:

Uznesenie č. 44/2022

Obecné zastupiteľstvo v Rudníku: 
A)   prerokovalo  platobné  podmienky  nájomnej  zmluvy  uzatvorenej  so  spoločnosťou  Slovak
Telekom, a. s. dňa 18.3.2011 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 30.12.2012

B) schvaľuje zvýšenie nájmu za nebytové priestory nasledovne:

nájomné za nebytový priestor   7,04 m2 x 12,-  €/mesiac  = 84,48 €/mesiac 

plocha na streche budovy pre anténu 3,00 m2 x 10,- €/mesiac  = 30,- €/mesiac 

Spolu nájomné ročne 1373,76 €/rok  
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hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Ivana Cyprysová. Jaroslav Dinžík, Ing. Pavol Konečný,
                     Michal Mička, Peter Srnánek, Jana Zemanová, 
hlasovali proti:             
zdržali sa hlasovania:

Uznesenie č. 45/2022

Obecné  zastupiteľstvo  v Rudníku  schvaľuje  vypínanie  verejného  osvetlenia  v obci  Rudník
v čase od 23,30 hod. do 04,30 hod. 

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Ivana Cyprysová. Jaroslav Dinžík, Ing. Pavol Konečný,
                     Michal Mička, Peter Srnánek, Jana Zemanová, 
hlasovali proti:             
zdržali sa hlasovania:

Uznesenie č. 46/2022

Obecné zastupiteľstvo v Rudníku:

A)  prerokovalo ponuku CZ ECAV MYJAVA o prenájom cirkevnej budovy v Rudníku súp. č. 3.
B)  odporučilo zástupcom CZ ECAV MYJAVA pripraviť ďalšie podklady k možnosti prenájmu
      cirkevnej budovy.
C) odporučilo starostke obce overiť možnosť využitia budovy pre potreby občanov obce.

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Ivana Cyprysová. Jaroslav Dinžík, Ing. Pavol Konečný,
                     Michal Mička, Peter Srnánek, Jana Zemanová, 
hlasovali proti:             
zdržali sa hlasovania:

Uznesenie č. 47/2022

Obecné zastupiteľstvo v Rudníku berie na vedomie  Správu ZO JDS Rudník.

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Ivana Cyprysová. Jaroslav Dinžík, Ing. Pavol Konečný,
                     Michal Mička, Peter Srnánek, Jana Zemanová, 
hlasovali proti:             
zdržali sa hlasovania:

                 Monika Malcová                                                               Viera Menšíková                    
                   starostka obce                                                                     zapisovateľka

                                              Ivana Cyprysová           Peter Srnánek



~ 21 ~

overovatelia zápisnice


