Zápisnica
z 20. zasadnutia OcZ, konaného dňa 26.10.2020 na OcÚ v Rudňanoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Počet prítomných poslancov OcZ:
Neprítomní – ospravedlnení:
Neprítomní – neospravedlnení:
Príchod neskôr:
Skorší odchod:
Začiatok:
Koniec:

10
1

p. Martin Hozza

16.48 hod
16.52 hod

p. Helena Dunková
p. Marek Horváth

15.00 hod
17.20 hod

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
3. Návrhová komisia (Ing. Janka Gazdurová, p. Marek Horváth)
4. Overovatelia zápisnice (PhDr. Eva Krajňáková, PhD., p. Rudolf Horváth )
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach
poskytujúcich služby na území obce Rudňany
7. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti č. 04/2020/OcZ
8. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 07/2020
9. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti materských škôl a základnej školy
za školsky rok 2019/2020
10. Rôzne
11. Interpelácia poslancov
12. Diskusia
13. Záver

Bod programu:
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol pán starosta, ktorý
poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných hostí.

privítal

Bod programu:
2. Schválenie programu rokovania
p. starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva s doplnením bodu: Majetkoprávne
vysporiadanie vodojemu Zapálnica.
Ing. Gazdurová prečítala návrh uznesenia:
Uznesenie OcZ č. 109/2020
OcZ schvaľuje program 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva
1

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

10
0
0
1

Ing. Gazdurová prečítala návrh uznesenia:
Uznesenie OcZ č. 131/2020
OcZ schvaľuje doplnenie programu o bod: Majetkoprávne vysporiadanie vodojemu
Zapálenica
Hlasovanie:
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1

Bod programu:
3. Návrhová komisia
Ing. Gazdurová prečítala návrh uznesenia:
Uznesenie OcZ č. 110/2020
OcZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Ing. Janka Gazdurová, p. Marek Horváth
Hlasovanie:
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
2 (Ing. Gazdurová, p. Horváth)
Neprítomní: 1

Bod programu:
4. Overovatelia zápisnice
Ing. Gazdurová prečítala návrh uznesenia:
Uznesenie OcZ č. 111/2020
OcZ schvaľuje za overovateľov zápisnice PhDr. Evu Krajňákovú, PhD., p. Rudolfa Horvátha
Hlasovanie:
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
2 (PhDr. Krajňáková, PhD., p. Horváth)
Neprítomní: 1

Bod programu:
5. Kontrola plnenia uznesení
p. starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s kontrolou uznesení. Všetky boli
splnené.
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Bod programu:
6. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o pravidlách času predaja v obchodoch
a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce Rudňany
p. starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom dodatku k VZN
o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území
obce Rudňany. Dodatok bol v zákonnej lehote vyvesený na úradnej tabuli na
pripomienkovanie.
Ing. Gazdurová prečítala návrh uznesenia:
Uznesenie OcZ č. 112/2020
OcZ schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o pravidlách času predaja v obchodoch
a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce Rudňany
Hlasovanie:
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1

Bod programu:
7. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti č. 04/2020/OcZ
Hlavný kontrolór Ing. Stanislav oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so Správou
o výsledku kontrolnej činnosti, ktorá bola zameraná na kontrolu evidencie a hospodárenia
s pozemkami obce.
Ing. Gazdurová prečítala návrh uznesenia:
Uznesenie OcZ č. 132/2020
OcZ berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti č. 04/2020/OcZ
Hlasovanie:
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1

Bod programu:
8. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 07/2020
p. Šteinerová oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva so Zmenou rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 7/2020:
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe ods. 2 písmena a), b), c) a d) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z. n. p., a ods. 2 písmena a o zmene a doplnení niektorých
zákonov predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie.
1. Úprava normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2020
pre základnú školu
Príjem:
Obec:

16 288 €
16 288 €
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Normatívne finančné prostriedky
Transfer pre ZŠ na zvýšenie čerpania výdavkov na pandémiu 111 312012 01
Výdaj:
Základná škola
Normatívne finančné prostriedky
Výdaj na tovary, služby

16 288 €
16 288 €
16 288 €

5.2 111 09... 630

Príjem:
Obec:
Nenormatívne finančné prostriedky
Transfer pre ZŠ na odchodné
Transfer pre ZŠ na dopravné
Transfer na školu v prírode

16 288 €
1 093 €
1 093 €

111 312012 09
111 312012 05
111 312012 35

Výdaj:
Základná škola
Nenormatívne finančné prostriedky
Výdaj pre ZŠ na odchodné
Výdaj pre ZŠ na dopravné
Výdaj na školu v prírode

5 472 €
- 879 €
- 3 500 €
1 093 €
1 093 €

5.2 111 09... 640
5.2 111 09... 642
5.2 111 09... 630

5 472 €
- 879 €
- 3 500 €

Dôvodová správa:
Na základe úpravy normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov z OÚ Košice pre
ZŠ úprava normatívnych prostriedkov na zvýšené čerpanie výdavkov priamo implikovaných
pandémiou implikovaných pandémiou a na odchodné pre zamestnancov ZŠ, vrátené dopravné
za žiakov ZŠ a vrátené za školu v prírode.
Celkové príjmy rozpočtu a celkové výdavky rozpočtu sa zmenou navýšia o 17 381 €.
2. Prijatie a použitie zábezpeky - finančné operácie

5 000 €

Príjem:
Prijaté zábezpeky na Novostavbu Materskej školy Zabijanec
Výdaj:
Použitie zábezpeky - vrátené finančné zábezpeky

71 456002 2020

5 000 €
5 000 €

5.1 71 09111 819002 2020

5 000 €
5 000 €

Dôvodová správa:
Zmena rozpočtu sa týka zloženia zábezpeky dodávateľa stavby v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní na stavbu Novostavba Materskej školy na Zabijanci. Prijatá a vrátená finančná
zábezpeka ako finančné operácie v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu navýšia o 5 000 €.
3. Úprava príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu z dotácií ÚPSVaR
Príjem:
Dotácia na záškolácke prídavky
Dotácia na školské potreby
Dotácia na stravovanie
Dotácia na aktivačnú činnosť§ 54

111
111
111
111
4

312001 07
312001 06
312001 08
312001 10

9 452 €
9 000 €
- 1 520 €
862 €
1 110 €

Obec
Výdaj:
Potraviny za záškolácke poukážky
Mzdy a odvody § 54
Školské potreby z ÚPaSV

9.1 111 1040 633011
8.2 111 610,620
9.1 111 1040 642014

9 974 €
9 000 €
1 110 €
- 136 €

Základná škola
Výdaj:
Školské potreby z ÚPaSV
Školské stravovanie potraviny ŠJ

5.2 111 1070 633009
5.3 111 0 90602 630

- 522 €
- 1 384 €
862 €

Dôvodová správa:
Úprava sa týka príjmu finančných prostriedkov zasielaných ÚPSVaR na dotácie záškolácke
prídavky, školské potreby, stravovanie a aktivačnú činnosť § 54 a vo výdaji na záškolácke
poukážky na nákup potravín pre záškolákov, školské potreby, stravovanie, mzdy a odvody
zamestnancom pre aktivačnú činnosť § 54.
Celkové príjmy a celkové výdavky sa navýšia o 9 452 €.
4. Zmena v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu :
Príjmová časť rozpočtu - navýšenie v týchto položkách:
Príjem - podielové dane poukázané obci
Príjem - daň za psa
Príjem - poplatok za TKO
Príjem - z prenajatých bytových a nebytových jednotiek
Príjem - z poplatkov za služby pranie, donášku obedov a iné
Príjem - za služby za bytové jednotky
Príjem - poplatky za stravné
Príjem - za potraviny vývarovňa
Príjem - príjem z náhrad zákonného poistenia
Príjem - príjem z trov z konania
Príjem - náhrada škody

41 111003
41 1133001
41 133013
41 212003
41 223001
41 223001
41 223003
72 f 223003
41 292006
41 292027 1
41 292027 2

26 200 €
9 050 €
30 €
500 €
800 €
1 200 €
2 500 €
6 000 €
5 000 €
1 029 €
85 €
6€

Výdavková časť rozpočtu - navýšenie v týchto položkách:
26 200 €
Výdaj - na mzdy a odvody údržbára bytov
11.1 41 0660 610,620 2 000 €
Výdaj - na dohodu za kosenie odmena a odvody
4 41 0451 637027, 620 1 700 €
Výdaj - na náhradné diely a palivo do kosačky
4 41 0451 630
854 €
Výdaj - na poistenie verejného osvetlenia
1.1 41 0111 637015
250 €
Výdaj - na splátku úrokov z istiny úveru VÚB
11.1 41 0170 650
500 €
Výdaj - za opravu stĺpa verejného osvetlenia havária
4 41 0640 635004
1 035 €
Výdaj - služby za mobilnú aplikáciu
1.1 41 0111 637004
1 146 €
Výdaj - služby za geodetické služby
1.1 41 0111 637005
500 €
Výdaj - za rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
10.2 0320 717002
3 645 €
Výdaj - služby za stravné správa a dôchodcovia
1.1 41 0111 637014
6 000 €
Výdaj - za potraviny vývarovňa
9.4 72 f 1020 633011 5 000 €
Výdaj - za mzdy a odvody aktivačná činnosť § 54 VZ
8.2 41 0620 610,620
570 €
Výdaj - za mzdy a odvody aktivačná činnosť VZ
8.2 41 0620 610,620
3 000 €
Dôvodová správa:
Zmena sa týka v príjmovej časti rozpočtu navýšenie podielové dane, daň za psa, poplatok za
TKO, prenájom bytových jednotiek a nebytových priestorov, služby za byt. jednotky,
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poplatkov za služby, poplatkov za stravné a potraviny, z úhrad náhrad zákonného poistenia,
trov konania a z náhrad škody. Vo výdavkovej časti rozpočtu na mzdu a odvody údržbára, za
poistenie verejného osvetlenia, dohody za kosenie na odmenu a odvody, na poistenie
verejného osvetlenia, splátka úrokov z istiny úveru VÚB - VO , za opravu stĺpu verejného
osvetlenia, za služby mobilnej aplikácie a služby geodetické, za rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice, na náhradné diely a palivo do kosačky, mzda a odvody na aktivačnú činnosť.
Celkové príjmy rozpočtu a celkové výdavky rozpočtu sa navýšia o 26 200 €.
5. Úprava príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu z dotácie zo štátneho rozpočtu
Príjem:
Dotácia zo štátneho rozpočtu pre materské školy

111 312001 2020

30 424 €
30 424 €

Výdaj:
Výdaj na mzdy – refundácia pre MŠ 89
Výdaj na mzdy – refundácia pre MŠ 5 RP II

5.1 111 09111 01 611
5.1 111 09111 01 611

30 424 €
18 303 €
12 121 €

Dôvodová správa:
Úprava sa týka dotácie zo štátneho rozpočtu pre materské školy – refundácia časti miezd za
obdobie 13.03.2020 do 30.06.2020 v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie v rámci národného
projektu – Podpora udržania zamestnanosti v materských školách.
Celkové príjmy a celkové výdavky sa navýšia o 30 424 €.
6. Úprava príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu :
Príjem:
Návratná finančná výpomoc

20

Výdaj:
Rozšírenie kamerového systému
Rekonštrukcia autobusových zastávok
Výstavba oplotenia MŠ s. č. 89
Nákup pozemkov od Rudohorskej spoločnosti
Odvodnenie budovy MŠ 5 RP II
Nákup regálov do archívu
Nákup interiérového zariadenia
Údržba ciest a výtlkov
Bývanie a občianska vybavenosť
Údržba OcÚ - sanita, prístrešky, oprava fasády
Údržba OcÚ - výmena kotla, pneumatiky

10.1 20 0310 713005
4
20 0451 717002
5.1 20 09111 01 717003
4
20 0610 711001
5.1 20 09111 03 630
1.1 20 0111 630
1.1 20 0111 633001
4
20 0451 635006
11.1 20 0660 630
1.1 20 0111 630
1.1 20 0111 630

514002

89 966 €
89 966 €
89 966 €
12 000 €
8 000 €
8 500 €
8 581 €
6 000 €
4 000 €
500 €
9 000 €
7 500 €
18 600 €
7 285 €

Dôvodová správa:
Zmena sa týka v príjmovej časti rozpočtu z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci a vo
výdavkovej časti na rozšírenie kamerového systému, rekonštrukcia autobusových zastávok,
výstavba oplotenia Materskej školy s. č. 89, nákup pozemkov od Rudohorskej spoločnosti
podľa kúpnej zmluvy, odvodnenie budovy MŠ 5 RP II, nákup regálov do archívu
a interiérového zariadenia, údržbu ciest a výtlkov v obci, údržba bytov a kotlov v bytových
Jednotkách, údržba na správe obecného úradu - sanita, výmena druhého kotla na kúrenie,
vonkajšie prístrešky, oprava fasády a zimné pneumatiky do osobného auta Passat.
Celkové príjmy a celkové výdavky sa navýšia o 89 966 €.
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7. Dotácia na Novostavbu Materskej školy v časti obce Rudňany z MV SR :

200 000 €

Príjem:
Dotácia na Novostavbu Materskej školy v časti obce

200 000 €

Výdaj:
Výstavba novej budovy materskej školy v obci

3AA1, 3AA2 322001

5.1 3AA1,3AA2 09111 717003

200 000 €

Dôvodová správa:
Poskytovateľom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení MV SR.
Na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola nám schválená
dotácia na Výstavbu novej materskej školy v časti obce Zabijanec, ktorá bude čiastočne
refundovaná.
Celkové príjmy a celkové výdavky sa navýšia o 200 000 €.
8. Presun vo výdavkovej časti rozpočtu v týchto položkách:
Výdaj dezinfekčné prostriedky, rúška

1.1 41 0111 633006

Výdaj dezinfekčné prostriedky, rúška

10.3 41 0220 630

0€
- 17 000 €
17 000 €

Dôvodová správa:
Zmena vo výdavkovej časti rozpočtu sa týka presunu z položky na položku, ktorá bola
potrebná na úpravu odporúčania zo školenia zo správy na civilnú ochranu.
Celkové výdavky sa nemenia.
Základná škola
9. Presun vo výdavkovej časti rozpočtu v týchto položkách:

0€

Výdaj mzdy
Výdaj odchodné

5.2 111 0912... 610
5.2 111 0912... 640

- 2 736 €
2 736 €

Výdaj mzdy
Výdaj odstupné

5.2 111 0912.. 610
5.2 111 0912... 640

- 12 232 €
12 232 €

Dôvodová správa:
Zmena vo výdavkovej časti rozpočtu sa týka presunu z položky na položku, ktorá bola
potrebná na úpravu zvýšenia odchodného a odstupného v ZŠ.
Celkové výdavky sa nemenia.
10. Presun vo výdavkovej časti rozpočtu:

0€

Výdaj:
Poskytnutá návratná finančná výpomoc

1.1 41 0170 813002

Výdaj:
Dotácia pre OŠK Rudňany
Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor

6.1 41 0810 642001
10.2 41 0320 642001
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12 000 €
12 000 €
- 12 000 €
- 5 000 €
- 1 000 €

Akcia - Vystúpenie Kollárovci

7.3 41 0820 633016

- 6 000 €

Dôvodová správa:
Zmena sa týka výdavkovej časti rozpočtu na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
Sociálnemu podniku RUPOD a vo výdavkovej časti rozpočtu poníženie v týchto položkách
- dotácia pre OŠK, dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor a z akcie vystúpenie Kollárovci.
Návratnú finančnú výpomoc na 2 roky a vrátiť do 31.10.2022
Celkové výdavky sa zmenou rozpočtu nemenia.
p. starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva s možnosťou zakúpenia výrobnej
technológie betónových plotov pre RUPOD.
p. Šarík vysvetlil, že dostal ponuku na zakúpenie zariadení, ale sociálny podnik v súčasnej
dobe nemá dostatok finančných prostriedkov na jeho zakúpenie. Preto po konzultácii s pánom
starostom navrhli zapožičať si tieto finančné prostriedky od obce formou návratnej finančnej
pomoci, ktorú bude RUPOD splácať.
Ing. Gazdurová prečítala návrh uznesenia:
Uznesenie OcZ č. 113/2020
OcZ schvaľuje Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2020 podľa § 14 ods. 2 písmena
a), b), c) a d) zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. n.
p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmenou rozpočtu sa celkové príjmy a celkové
výdavky navýšia o 378 423 €. Zároveň sa tým upravuje finančná časť programového rozpočtu
obce pre rok 2020.
Hlasovanie:
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1
Ing. Gazdurová prečítala návrh uznesenia:
Uznesenie OcZ č. 133/2020
OcZ schvaľuje poskytnutie návratnej finančnej výpomoci vo výške 12 000€ sociálnemu
podniku RUPOD, r.s.p. so splatením v termíne do 31.10.2022
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

9
0
1 (p. Šarík)
1

Bod programu:
9. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti materských škôl a základnej školy
za školsky rok 2019/2020
p. starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so Správou o výchovnovzdelávacej
činnosti Materských školy s. č. 89 za školský rok 2019/2020.
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Ing. Gazdurová prečítala návrh uznesenia:
Uznesenie OcZ č. 114/2020
OcZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Materskej školy s. č. 89 za školský rok 2019/2020
Hlasovanie:
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1

p. starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so Správou o výchovnovzdelávacej
činnosti Materskej školy 5RPII za školský rok 2019/2020.
Ing. Gazdurová prečítala návrh uznesenia:
Uznesenie OcZ č. 115/2020
OcZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Materskej školy 5RPII za školský rok 2019/2020
Hlasovanie:
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1

p. starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so Správou o výchovnovzdelávacej
činnosti Základnej školy s. č. 96 za školský rok 2019/2020.
Ing. Gazdurová prečítala návrh uznesenia:
Uznesenie OcZ č. 116/2020
OcZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Základnej školy s. č. 96 za školský rok 2019/2020
Hlasovanie:
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1

Bod programu:
10. Majetkoprávne vysporiadanie vodojemu Zapálenica
p. starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s aktuálnou situáciou vodojemu,
ktorý zásobuje časť obce Zapálenica pitnou vodou. Počas havarijného stavu sa zistilo, že
predmetný vodojem nie je vo vlastníctve Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a ani obce.
V roku 1995 obec zrealizovala všetky potrebné opravy a úpravy zo svojich finančných
prostriedkov, ale k zlegalizovaniu stavy nedošlo. Po dohode s predstaviteľmi vodární sa
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dohodlo, že pán starosta vykoná všetky právne kroky a následne bude vodojem predaný do
správy PVPS.
Ing. Gazdurová prečítala návrh uznesenia:
Uznesenie OcZ č. 122/2020
OcZ schvaľuje Zmluvu o nájme pozemkov uzatvorenú medzi prenajímateľom Lesné
a pasienkové spoločenstvo Zapálenica a nájomcom Obec Rudňany
Hlasovanie:
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1
Ing. Gazdurová prečítala návrh uznesenia:
Uznesenie OcZ č. 123/2020
OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, medzi Obcou Rudňany ako
budúcim predávajúcim a Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. so sídlom Hraničná
662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36 485 250 ako budúcim kupujúcim.
Predmetom zmluvy je budúci odpredaj obecného majetku – Vodovodu Zapálenica 3. časť –
Rudňany za kúpnu cenu vo výške 1,- €.
Odpredaj sa realizuje v zmysle ust. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust.
§4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

10
0
0
1

Bod programu:
11. Rôzne
p. starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s potrebou realizácie Zmien
a doplnkov územného plánu, nakoľko nastali zásadné zmeny vo využití pozemkov v časti
obce Zabíjanec, v areáli Hatri a priestoru po budove bývalého Kultúrneho domu. Taktiež aj zo
strany občanov sú požiadavky preklasifikovať niektoré pozemky na možnosť výstavby garáží
pri bytových domoch.
Ing. Gazdurová prečítala návrh uznesenia:
Uznesenie OcZ č. 117/2020
OcZ schvaľuje Návrh na Zmeny a doplnky územného plánu obce Rudňany č. 03
Hlasovanie:
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1
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p. starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou p. Stanislavovej na
odkúpenie časti obecného pozemku.
Ing. Gazdurová prečítala návrh uznesenia:
Uznesenie OcZ č. 118/2020
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do
obchodnej verejnej súťaže: Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce, a to:
- časti pozemku z parcely KNC č. 827/1 v k. ú. Rudňany o výmere 50 m2
v katastrálnom území Rudňany, obec Rudňany podľa predloženého návrhu
b) menuje komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:
1. Ing. Marek Duľa
2. Mgr. Lukáš Bodziony
3. Milan Šarík
c) poveruje starostu obce, aby v termíne 23.11.2020 predložil obecnému zastupiteľstvu
informatívnu správu o výsledku obchodnej verejnej súťaže
Hlasovanie:
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1

p. starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so Zápisnicou ústrednej
inventarizačnej a vyraďovacej komisie, v ktorej navrhuje vyradenie nepotrebného majetku.
Ing. Gazdurová prečítala návrh uznesenia:
Uznesenie OcZ č. 119/2020
OcZ schvaľuje vyradenie neupotrebiteľného majetku obce na základe Zápisnice ústrednej
inventarizačnej a vyraďovacej komisie v celkovej hodnote 12 450,44€
Hlasovanie:
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1

p. starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so zápisom z verejnej obchodnej
súťažne na úpravu priestorov obecného úradu – 2. etapa.
Ing. Gazdurová prečítala návrh uznesenia:
Uznesenie OcZ č. 120/2020
OcZ berie na vedomie zápis z verejnej obchodnej súťaže na Úpravu priestorov obecného
úradu – 2. etapa
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

10
0
0
1

p. starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s Rámcovou zmluvou s Technickou
univerzitou na zabezpečenie spolupráce ohľadom výskumných aktivít, ako aj
vysokoškolského vzdelávania v oblasti baníctva.
Ing. Gazdurová prečítala návrh uznesenia:
Uznesenie OcZ č. 121/2020
OcZ schvaľuje Rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci č. 18/101401/20/ZoS uzatvorenú
medzi Obcou Rudňany a Technickou univerzitou v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie,
riadenia a geotechnológií, Letná 1/9, Košice
Hlasovanie:
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1

p. starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s informáciami k prevodu majetku,
ktorý je vo vlastníctve Železníc SR. Vysvetlil, že je hlavne potrebné rozhodnúť, ako sa tieto
priestory využijú a následne sa bude rokovať o ďalšom nadobudnutí do vlastníctva obce.
Bc. Chovancová informovala poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom uznesení na
pridelenie bytov novým nájomníkom.
Ing. Gazdurová prečítala návrh uznesenia:
Uznesenie OcZ č. 124/2020
OcZ schvaľuje za nového nájomníka 2-izbového bytu nižšieho štandardu súp. č. 359/28 p.
Andreu Kandráčovú a jej druha Róberta Pechu
Hlasovanie:
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1
Ing. Gazdurová prečítala návrh uznesenia:
Uznesenie OcZ č. 125/2020
OcZ schvaľuje za nového nájomníka 2-izbového bytu nižšieho štandardu súp. č. 511/4 p.
Máriu Horváthovú a jej druha Pavla Horvátha
Hlasovanie:
Za:
10
Proti:
0
12

Zdržal sa:
Neprítomní:

0
1

Ing. Gazdurová prečítala návrh uznesenia:
Uznesenie OcZ č. 126/2020
OcZ schvaľuje za nového nájomníka 2-izbového bytu nižšieho štandardu súp. č. 511/5 p.
Rastislava Horvátha
Hlasovanie:
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1
Ing. Gazdurová prečítala návrh uznesenia:
Uznesenie OcZ č. 127/2020
OcZ schvaľuje za nového nájomníka 2-izbového bytu súp. č. 80/12 p. Mareka Maceja
Hlasovanie:
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1

p. starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že na poslednom zasadnutí
predseda Rómskej komisie mal predložiť návrh nových členov komisie.
Ing. Gazdurová prečítala návrh uznesenia:
Uznesenie OcZ č. 128/2020
OcZ odvoláva členov Komisie pre rómsku problematiku a to: p. Rudolf Horváth, p. Marek
Horváth, p. Jozef Horváth, p. Igor Horváth, p. Viktor Dunka, p. Helena Dunková
k 31.10.2020
Hlasovanie:
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1
Ing. Gazdurová prečítala návrh uznesenia:
Uznesenie OcZ č. 129/2020
OcZ schvaľuje za členov do Komisie pre rómsku problematiku p. Rudolfa Horvátha, p.
Helenu Dunkovú, p. Mareka Boráka, p. Viktora Horvátha a p. Mateja Horvátha od 01.11.2020
Hlasovanie:
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1
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p. starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že je potrebné zrušiť dve
uznesenia z minulého roku nakoľko nedošlo k ich naplneniu. Uznesenia sa týkali predaja
obecného pozemku.
Ing. Gazdurová prečítala návrh uznesenia:
Uznesenie OcZ č. 130/2020
OcZ ruší uznesenia č. 113/2019 a č. 114/2019 zo dňa 26.08.2019 z dôvodu ich nenaplnenia
Hlasovanie:
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1

Ing. Duľa oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so zápisnicou komisie pre životné
prostredie a výstavbu. Komisia sa zaoberala rozpracovanými akciami v obci a žiadosťami
občanov obce (preloženie kontajnera, prenájom a predaj obecných pozemkov)

Bod programu:
12. Interpelácia poslancov
Interpelácia poslancov nebola žiadna.

Bod programu:
13. Diskusia
p. Horváth požiadal pána starostu o vysvetlenie k vydávaniu záškoláckych poukážok. Prečo
rómsky občania nemôžu chodiť nakupovať aj do iných obchodov.
p. starosta vysvetlil, že obec nič neporušila, keď uzavrela zmluvy len s dvoma obchodmi,
ktoré majú zriadený nájom v obecných priestoroch. Doporučil p. Horváthovi, aby organizoval
osvetu medzi rodičmi, aby deti nevymeškávali hodiny a nemusel by sa riešiť tento problém.
p. starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s organizáciou realizácie
celoplošného testovania občanov obce z dôvodu ochorenia COVID-19.

Bod programu:
14. Záver
Pán starosta Bc. Neuvirth všetkým prítomným poďakoval za účasť a 20. zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil.
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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.10.2020
Uznesenie OcZ č. 109/2020
OcZ schvaľuje program 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenie OcZ č. 110/2020
OcZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Ing. Janka Gazdurová, p. Marek Horváth
Uznesenie OcZ č. 111/2020
OcZ schvaľuje za overovateľov zápisnice PhDr. Evu Krajňákovú, PhD., p. Rudolfa Horvátha
Uznesenie OcZ č. 112/2020
OcZ schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o pravidlách času predaja v obchodoch
a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce Rudňany
Uznesenie OcZ č. 113/2020
OcZ schvaľuje Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2020 podľa § 14 ods. 2 písmena
a), b), c) a d) zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. n.
p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmenou rozpočtu sa celkové príjmy a celkové
výdavky navýšia o 378 423 €. Zároveň sa tým upravuje finančná časť programového rozpočtu
obce pre rok 2020.
Uznesenie OcZ č. 114/2020
OcZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Materskej školy s. č. 89 za školský rok 2019/2020
Uznesenie OcZ č. 115/2020
OcZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Materskej školy 5RPII za školský rok 2019/2020
Uznesenie OcZ č. 116/2020
OcZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Základnej školy s. č. 96 za školský rok 2019/2020
Uznesenie OcZ č. 117/2020
OcZ schvaľuje Návrh na Zmeny a doplnky územného plánu obce Rudňany č. 03
Uznesenie OcZ č. 118/2020
Obecné zastupiteľstvo
d) schvaľuje podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do
obchodnej verejnej súťaže: Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce, a to:
- časti pozemku z parcely KNC č. 827/1 v k. ú. Rudňany o výmere 50 m2
v katastrálnom území Rudňany, obec Rudňany podľa predloženého návrhu
e) menuje komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:
4. Ing. Marek Duľa
5. Mgr. Lukáš Bodziony
6. Milan Šarík
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f) poveruje starostu obce, aby v termíne 23.11.2020 predložil obecnému zastupiteľstvu
informatívnu správu o výsledku obchodnej verejnej súťaže
Uznesenie OcZ č. 119/2020
OcZ schvaľuje vyradenie neupotrebiteľného majetku obce na základe Zápisnice ústrednej
inventarizačnej a vyraďovacej komisie v celkovej hodnote 12 450,44€
Uznesenie OcZ č. 120/2020
OcZ berie na vedomie zápis z verejnej obchodnej súťaže na Úpravu priestorov obecného
úradu – 2. etapa
Uznesenie OcZ č. 121/2020
OcZ schvaľuje Rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci č. 18/101401/20/ZoS uzatvorenú
medzi Obcou Rudňany a Technickou univerzitou v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie,
riadenia a geotechnológií, Letná 1/9, Košice
Uznesenie OcZ č. 122/2020
OcZ schvaľuje Zmluvu o nájme pozemkov uzatvorenú medzi prenajímateľom Lesné
a pasienkové spoločenstvo Zapálenica a nájomcom Obec Rudňany
Uznesenie OcZ č. 123/2020
OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, medzi Obcou Rudňany ako
budúcim predávajúcim a Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. so sídlom Hraničná
662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36 485 250 ako budúcim kupujúcim.
Predmetom zmluvy je budúci odpredaj obecného majetku – Vodovodu Zapálenica 3. časť –
Rudňany za kúpnu cenu vo výške 1,- €.
Odpredaj sa realizuje v zmysle ust. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust.
§4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Uznesenie OcZ č. 124/2020
OcZ schvaľuje za nového nájomníka 2-izbového bytu nižšieho štandardu súp. č. 359/28 p.
Andreu Kandráčovú a jej druha Róberta Pechu
Uznesenie OcZ č. 125/2020
OcZ schvaľuje za nového nájomníka 2-izbového bytu nižšieho štandardu súp. č. 511/4 p.
Máriu Horváthovú a jej druha Pavla Horvátha
Uznesenie OcZ č. 126/2020
OcZ schvaľuje za nového nájomníka 2-izbového bytu nižšieho štandardu súp. č. 511/5 p.
Rastislava Horvátha
Uznesenie OcZ č. 127/2020
OcZ schvaľuje za nového nájomníka 2-izbového bytu súp. č. 80/12 p. Mareka Maceja
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Uznesenie OcZ č. 128/2020
OcZ odvoláva členov Komisie pre rómsku problematiku a to: p. Rudolf Horváth, p. Marek
Horváth, p. Jozef Horváth, p. Igor Horváth, p. Viktor Dunka, p. Helena Dunková
k 31.10.2020
Uznesenie OcZ č. 129/2020
OcZ schvaľuje za členov do Komisie pre rómsku problematiku p. Rudolfa Horvátha, p.
Helenu Dunkovú, p. Mareka Boráka, p. Viktora Horvátha a p. Mateja Horvátha od 01.11.2020
Uznesenie OcZ č. 130/2020
OcZ ruší uznesenia č. 113/2019 a č. 114/2019 zo dňa 26.08.2019 z dôvodu ich nenaplnenia
Uznesenie OcZ č. 131/2020
OcZ schvaľuje doplnenie programu o bod: Majetkoprávne vysporiadanie vodojemu
Zapálenica
Uznesenie OcZ č. 132/2020
OcZ berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti č. 04/2020/OcZ
Uznesenie OcZ č. 133/2020
OcZ schvaľuje poskytnutie návratnej finančnej výpomoci vo výške 12 000€ sociálnemu
podniku RUPOD, r.s.p. so splatením v termíne do 31.10.2022

Návrhová komisia:

Ing. Janka Gazdurová
Marek Horváth

Overovatelia zápisnice:

PhDr. Eva Krajňáková, PhD.
Rudolf Horváth

V Rudňanoch, 04.11.2020

Bc. Rastislav Neuvirth
starosta obce

Zapisovateľ: Cvengrošová Ľubica Bc.
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam v dĺžke 1 hodiny a
25 minút.
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