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

konaného dňa 17.5.2022 o 17,00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Otvorenie  
      Starostka  obce  privítala  prítomných  poslancov.   Navrhla  obecnému  zastupiteľstvu
postupovať  v zasadnutí    podľa  bodov  navrhovaného  programu,  ktorý  bol  zverejnený  na
webovom sídle obce, na úradnej tabuli a vyhlásený v obecnom rozhlase. Obecné zastupiteľstvo
schválilo program rokovania počtom 7 hlasov s týmito bodmi: 
A)

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení
3. Majetkovoprávne veci
4. Prejednanie žiadostí 
5. Určenie  volebných obvodov,  rozsahu výkonu funkcie starostu obce a počtu členov

obecného zastupiteľstva pre ďalšie volebné obdobie
6. Správa komisie na ochranu verejného záujmu
7. Správy hlavnej kontrolórky obce 
8. Rôzne 
9. Interpelácie poslancov
10. Záver

 (uznesenie č. 102 a)/2022)

B)  Starostka obce navrhla členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
         Do návrhovej komisie boli schválení: Peter Srnánek, Ing. Štefan Duga
         Za overovateľov zápisnice boli schválení: Roman Fridrišek, Ing. Pavol Konečný
Schválené počtom  hlasov 7.  (uznesenie č. 102 b)/2022)

  C)   Starostka  určila za zapisovateľku p. Lenku Foltýnovú 

2. Kontrola uznesení  

V kontrole  uznesení  dala  starostka slovo hlavnej  kontrolórke,  ktorá  informovala  obecné
zastupiteľstvo  o jednotlivých  uzneseniach  uvedených  v kontrole  uznesení.  V diskusii  sa
poslanec  Roman  Fridrišek  vrátil  k uzneseniu  č.  20/2021,  ktoré  sa  týkalo  vysporiadania
vlastníckych vzťahov k pozemkom pod miestnymi  komunikáciami  obce so súkromnými
vlastníkmi.  Starostka informovala,  že uvedené je pripravené k podpisu, len sa čakalo na
vyjadrenie vlastníkov manželov Škopkových, ktorí mali najviac pozemkov k vysporiadaniu
a vyjadrili  sa iba nedávno. Kontrolu uznesení zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie
počtom hlasov 7. (uznesenie č. 103/2022)

3. Majetkoprávne veci  

 V tomto bode programu starostka informovala, že sa tu jedná o schválenie predaja majetku,
ktorý bol predmetom rokovania na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva ako návrh
osobitného zreteľa a teraz je v jednotlivých predajoch doplnená cena, ktorá bola vypočítaná
na základe vypracovaných znaleckých posudkov od Ing. Alžbety Jelínkovej a Ing. Jozefa
Hašuľa.
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Všetci potencionálni dodávatelia prác sa prikláňali k vybudovaniu chodníka z betónových
dlažobných  kociek,  a  to  z  dôvodu  praktického  aj  estetického.  Poslanec  Ing.  Duga  sa
informoval, že kedy sa plánuje s výstavbou chodníka. Starostka odpovedala, že v priebehu
týždňa vyhlási verejné obstarávanie na tieto práce spolu s prácami na ceste u Hluchých od
domu súp. č. 171 po súp. č. 375 ako jedna zákazka.
Poslanec Roman Fridrišek sa ešte informoval ohľadom zákop v časti U Dugov, kde  stojí
voda. Starostka informovala, že tu sa jedná o štátnu cestu, ktorú spravujú cestári a bude to
s ich vedúcim riešiť.

4. Prejednanie žiadostí
 V tomto bode rokovania boli prerokované:

A) žiadosti  z bytovej komisie  o predĺženie nájomných pomerov k bytom v NBD č.  379
a č.  380.  Starostka  dala  slovo  predsedovi  bytovej  komisie  poslancovi  Romanovi
Fridriškovi, ktorý obecné zastupiteľstvo oboznámil  so zápisnicou z bytovej komisie,
v ktorej boli vypísaní jednotliví  žiadatelia o predĺženie nájomných pomerov. Obecné
zastupiteľstvo na základe podanej informácie od predsedu bytovej komisie  Romana
Fridriška zobralo na vedomie zápisnicu č.  12/2022 zo zasadnutia  z bytovej  komisie
a schválilo uzatvorenie nových nájomných zmlúv počtom hlasov 7.  (uznesenie č. 112
A)/2022, č. 112B)/2022, č. 112C)/2022, č. 112D)/2022 a č. 122E)/2022)

B) žiadosť manželov Ing. Rolanda Procházku a Bc. Ľubici Procházkovej zo dňa 10.3.2022
o majetkoprávne usporiadanie pozemku kúpou, resp. zámennou časti pozemku, ktorý
delí  ich  pozemok na dve  časti,  a ktorý  je  vo vlastníctve  obce  Rudník  ako miestna
komunikácia a na nej sa nachádza časť domu súp. č. 329, ktorú v minulosti pristavil
ešte predchádzajúci vlastník. O slovo sa prihlásil poslanec Roman Fridrišek, ktorý sa
vyjadril,  že  uvedený  problém  sa  už  riešil  v minulosti  na  obecnom  zastupiteľstve
a hlavný  problém  vidí  v tom,  že  cesta,  ktorá  sa  teraz  využíva  je  vo  vlastníctve
viacerých vlastníkov a je problém z dlhodobého hľadiska to vysporiadať. Keby si to
žiadatelia  dokázali  vysporiadať  a odkúpiť  od  týchto  vlastníkov,  mohla  by  obec
pristúpiť k vyriešeniu uvedeného problému zámenou pozemku, v opačnom prípade nie.
Starostka navrhla uzavrieť maximálne nájomnú zmluvu na žiadaný pozemok, nesúhlasí
pri  súčasných  podmienkach  s majetkovým  vysporiadaním.  Obecné  zastupiteľstvo
prerokovalo  žiadosť  manželov  Ing.  Rolanda  Procházku  a Bc.  Ľubici  Procházkovej
a odporučilo  starostke  obce  navrhnúť  žiadateľom  vysporiadanie  pozemku  formou
prenájmu resp. zámeny  počtom hlasov 7. (uznesenie č. 117/2022)

5. Určenie  volebných  obvodov,  rozsahu  výkonu funkcie  starostu  obce  a     počtu  členov  
obecného zastupiteľstva pre ďalšie volebné obdobie
     Starostka informovala, že keďže niekedy koncom októbra 2022 by sa mali konať voľby,
ktoré  ešte  k dnešnému dňu nie  sú  vyhlásené,  ale  je  potrebné  určiť  si  počty  volebných
obvodov  pre  nasledujúce  volebné  obdobie  ,  počty  poslancov  a rozsah  výkonu  funkcie
starostu – jeho pracovný úväzok, je potrebné uvedené schváliť. Štandardne obec Rudník má
jeden volebný obvod, keďže obec nie je počtom obyvateľov veľmi veľká.
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 Počet poslancov navrhla 7, tento počet podľa počtu obyvateľov sa môže pohybovať od 5 –
7.  Pracovný  úväzok  starostu  navrhla  na  100  %   -  plný  pracovný  úväzok.  Obecné
zastupiteľstvo po diskusii určilo jeden volebný obvod v obci Rudník, určilo 7 poslancov pre
Obecné  zastupiteľstvo  v Rudníku v jednom volebnom obvode a určilo  pracovný úväzok
starostu  obce  Rudník  vo  výške  100  %  počtom  hlasov  7.  (uznesenie  č.  113A)/2022,
č.113B)/2022 a č. 113C)/2022)

6. Správa komisie na ochranu verejného záujmu  
V tomto  bode  bola  predložená  na  rokovanie  zápisnica  komisie  na  ochranu  verejného
záujmu ohľadom majetkových pomerov starostky.
Obecné  zastupiteľstvo  zobralo  zápisnicu  na  vedomie  počtom  hlasov  7.  (uznesenie  č.
114/2022)

7. Správy hlavnej kontrolórky obce  
          V tomto bode bola ako prvá prejednaná správa o výsledku kontroly vykonávania

inventarizácie k 31.12.2021.  Poslanec Roman Fridrišek sa opýtal či je vypracovaná správa
inventarizačnej komisie. Hlavná kontrolórka odpovedala, že tá sa musí vždy vypracovávať
a je  vypracovaná  ako  prvý  doklad  v celej  inventarizácii  a v nej  sú  z dokladovej
inventarizácie  vyčíslené  zostatky  na  jednotlivých  účtoch.  Ďalej  sa  poslanec  Roman
Fridrišek opýtal, či sa investície pri rekonštrukcii budov nezohľadňujú v inventarizácii –
hlavná kontrolórka odpovedala, že sa zohľadňujú cez účet 042.  Ešte položil otázku, čoho
sa  týkajú  inventarizačné  rozdiely.  Hlavná  kontrolórka  odpovedala,  že  účtovníčka  zle
zaúčtovala  stravníkov,  prišla  na chybu a interným dokladom uvedené opravila.  Obecné
zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o výsledku kontroly vykonávania inventarizácie
k 31.12.2021 počtom hlasov 7. (uznesenie č.115/2022)

          Ďalšou prerokovávanou správou bola správa o stave pohľadávok k 31.12.2021 zo dňa
20.4.2022. Obecné zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie počtom hlasov 7. (uznesenie
č. 116/2022)

8. Rôzne  
8.1. V bode  rôzne  sa  o slovo  prihlásil  občan  Michalec,  ktorý  oboznámil  obecné

zastupiteľstvo s informáciou, že DHZ Rudník dostalo na tento rok dotáciu 3 000,- Eur.
Kde  zároveň  informoval,  že  Dobrovoľná   požiarna  ochrana  žiada  o príspevok.
S príspevkom starostka nesúhlasila.

8.2. Starostka v tomto bode oboznámila s informáciou, že komunikovala s p. Sadloňom –
vlastníkom budovy súp. č. 16 ohľadom pozemku pod budovou. Kde on navrhol preložiť
jeho žumpu, ktorá sa nachádza na súkromnom pozemku patriaceho k domu súp. č. 415
na obecný pozemok a týmto mu zohľadniť cenu za pozemok pod budovou. Poslanec
Roman Fridrišek navrhol uvedený pozemok poriešiť formou nájomnej zmluvy pre p.
Sadloňa a žumpu preložiť na obecné náklady na obecný pozemok.
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Uznesenie č. 102/2022

Obecné zastupiteľstvo v Rudníku:

a) schvaľuje program rokovania: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení
3. Majetkovoprávne veci
4. Prejednanie žiadostí 
5. Určenie volebných obvodov, rozsahu výkonu funkcie starostu obce a počtu členov

obecného zastupiteľstva pre ďalšie volebné obdobie
6. Správa komisie na ochranu verejného záujmu
7. Správy hlavnej kontrolórky obce 
8. Rôzne 
9. Interpelácie poslancov
10. 
Záver

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Roman Fridrišek,
Ing. Pavol Konečný, Peter Srnánek, Jana Zemanová
hlasovali proti:   -

zdržali sa hlasovania:  -

b)  schvaľuje:  návrhovú komisiu v zložení:  Peter Srnánek, Ing. Štefan Duga

overovateľov zápisnice: Roman Fridrišek, Ing. Pavol Konečný

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Roman Fridrišek,
Ing. Pavol Konečný, Peter Srnánek, Jana Zemanová
hlasovali proti:     -

zdržali sa hlasovania:   -

Uznesenie č. 103/2022

     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku berie na vedomie kontrolu uznesení.

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Roman Fridrišek,
Ing. Pavol Konečný, Peter Srnánek, Jana Zemanová
hlasovali proti:    -

zdržali sa hlasovania:    -
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zdržali sa hlasovania:   -

C) určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov pre nasledujúce funkčné obdobie 2022 - 2026 rozsah výkonu funkcie
starostu - pracovný úväzok starostu obce Rudník vo výške 100 %

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Roman Fridrišek,
Ing. Pavol Konečný, Peter Srnánek, Jana Zemanová
hlasovali proti:   -

zdržali sa hlasovania:   -

  Uznesenie č. 114/2022

     Obecné  zastupiteľstvo  v Rudníku  berie  na  vedomie    Zápisnicu  komisie  na  ochranu
verejného záujmu zo dňa 17.5.2022.

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Roman Fridrišek,
Ing. Pavol Konečný, Peter Srnánek, Jana Zemanová
hlasovali proti:   -

zdržali sa hlasovania:    -

Uznesenie č. 115/2022

     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku  berie na vedomie  Správu hlavnej kontrolórky obce
o výsledku kontroly vykonávania inventarizácie k 31.12.2021 zo dňa 20.4.2022.

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Roman Fridrišek,
Ing. Pavol Konečný, Peter Srnánek, Jana Zemanová
hlasovali proti:    -

zdržali sa hlasovania:    -

Uznesenie č. 116/2022

     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku  berie na vedomie   Správu hlavnej kontrolórky obce
Rudník o stave pohľadávok k 31.12.2021zo dňa 20.4.2022.

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Roman Fridrišek,
Ing. Pavol Konečný, Peter Srnánek, Jana Zemanová
hlasovali proti:    -

zdržali sa hlasovania:     -
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Uznesenie č. 117/2022

     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku:

A) prerokovalo a berie na vedomie žiadosť manželov Ing. Rolanda Procházku a Bc. 
Ľubice Procházkovej zo dňa 10.3.2022 o majetkoprávne usporiadanie pozemku kúpou, 
resp. zámennou.

B) odporúča  starostke  obce  navrhnúť  žiadateľom  možnosti  prenájmu  resp.  zámeny
predmetného pozemku s pozemkom, ktorý sa nachádza pod pozemkom využívaným
v súčasnej dobe ako prístupová cesta, ktorá sa nachádza na pozemku parc. č. 18025/3
v C KN a k.ú. Rudník.

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Roman Fridrišek,
Ing. Pavol Konečný, Peter Srnánek, Jana Zemanová
hlasovali proti:    -

zdržali sa hlasovania:     -

Monika Malcová                                                               Lenka Foltýnová
starostka obce                                                                     zapisovateľka

Roman Fridrišek       Ing. Pavol Konečný
overovatelia zápisnice


