
          

      
    

Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Rudlove konaného dňa 28.12.2018 
 
Prítomní podľa prezenčnej listiny: viď. príloha 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie zapisovateľa, členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  
4. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva 
5. Úprava rozpočtu za rok 2018 
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu 
7. Schválenie rozpočtu na rok 2019 
8. Určenie zástupcu starostu a odovzdanie poverenia 
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 1-6/2019 
10. Doplnenie člena Rady v MŠ  
11. Komisie OZ – doplnenie členov 
12. Návrh na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, pohľadávok, 

záväzkov, zásob a rozdielu majetku a záväzkov 
13. Schválenie preplatenia dovolenky starostovi po zániku mandátu 
14. Rôzne:  

- podanie informácie o obnove MŠ 
- Plán práce a program rokovaní OZ na I. polrok 2019 
- prejednanie akcie Silvester 2018  

15. Diskusia 
16. Návrh na uznesenie 
17. Záver 

  
1. Otvorenie zasadnutia 
    Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Rudlove otvoril  a viedol  starosta obce  
    Ing. Juraj Vasiľ. 



 
2. Určenie zapisovateľa, členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
    Starosta obce určil za zapisovateľku Ivetu Homičkovú. 
    Členov návrhovej komisie: Mgr. Miroslav Kocúr 
                                                 Eduard Trebuňák 
                                                 Stanislav Homičko 
     Za overovateľov zápisnice určil poslancov:  Ladislav Sukovský 
                                                                            Mgr. Ján Benčík 
 
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
    Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh programu rokovania obecného  
    zastupiteľstva. Poslanci k danému programu nemali návrhy. 
    
 4. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
     Starosta obce Ing. Juraj Vasiľ podal informáciu o plnení jednotlivých  
     uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ obce Rudlov. 
 
 5. Úprava rozpočtu za rok 2018 
     Informáciu o úprave rozpočtu v jednotlivých oddieloch a položkách podala  
     ekonómka obce p. Iveta Homičková. Celkový rozpočet bol upravený  
     v príjmovej a výdavkovej časti zo sumy 283.120,- € na sumu 385.160,- €. 
     Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 tvorí prílohu zápisnice. 
 
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu 
     Hlavný kontrolór obce predložil stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu  
     na roky 2019 – 2021. Stanovisko tvorí prílohu zápisnice. 
 
 7. Schválenie rozpočtu na rok 2019 
     Poslancom OZ bol predložený návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021.  
     Starosta obce podrobne informoval poslancov o jednotlivých oddieloch  
     v príjmovej a výdavkovej časti. 
     Rozpočet bol schválený na rok 2019 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške  
     335.600,- € a poslanci zobrali na vedomie rozpočet na roky 2021 – 2022. 
     
8. Určenie zástupcu starostu a odovzdanie poverenia 
    Starosta obce Ing. Juraj Vasiľ, poveril funkciou zástupcu starostu obce 
    Rudlov, poslanca p. Mgr. Jána Benčíka a to od dňa 28.12.2018 na celé 
    funkčné obdobie rokov 2019 – 2022. Mgr. Ján Benčík je zástupcom 
    štatutárneho orgánu. 
                                    
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 1 – 6/2019  
    Hlavný kontrolór obce Rudlov predložil poslancom OZ plán kontrolnej  
    činnosti na 1. polrok 2019.  



    
10. Doplnenie člena rady v MŠ Rudlov  
      Z dôvodu ukončenia mandátu poslanca OZ, obecné zastupiteľstvo odvolalo   
      p. Bc. Ondreja Nemčíka z rady MŠ a doplnilo za zriaďovateľa nového člena  
      rady MŠ Rudlov p. Mgr. Máriu Raškovskú.   
 
11. Komisie OZ – doplnenie členov  
      Predsedovia komisií na základe svojich návrhov doplnili členov jednotlivých  
      komisií z radov poslancov a obyvateľov obce. 
 
12. Návrh na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, pohľadávok,  
      záväzkov, zásob a rozdielu majetku a záväzkov 
      V zmysle ustanovení §§ 29, 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  
       v znení neskorších predpisov vydal starosta návrh na vykonanie riadnej  
       inventarizácie – dokladovej a fyzickej inventúry majetku, pohľadávok, 
       záväzkov, zásob a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018. 
       Obecné zastupiteľstvo schválilo členov ústrednej inventarizačnej komisie  
       a členov čiastkových inventarizačných komisií. 
 
13. Schválenie preplatenia dovolenky starostovi po zániku mandátu 
      Poslanci prejednali preplatenie dovolenky a zhodli sa na tom, že bývalý pán 
      starosta mal priestor na vyčerpanie dovolenky a peniaze, ktoré by boli  
      poskytnuté na preplatenie dovolenky sa môžu použiť na iné účely. 
 
14. Rôzne: 
       -starosta obce podal poslancom informáciu o aktuálnom stave týkajúcej sa  
         obnovy MŠ 
       -starosta obce podal poslancom informáciu o aktuálnom stave týkajúcej sa  
        projektu sanácia skládky odpadu 
       -starosta obce informoval poslancov o podpísaní protokolu o odovzdaní  
         a prevzatí agendy od starostu obce Rudlov v súvislosti so skončením  
         výkonu jeho funkcie 
       -starosta obce predniesol poslancom plán práce a predbežné termíny  
         rokovaní OZ na rok 2019: 29.3.2019, 21.6.2019, 27.9.2019 a 13.12.2019 
       - OZ poverilo starostu obce Rudlov Ing. Juraja Vasiľa prejednať  
         s odstupujúcim starostom Mgr. Jánom Markušom splátkový kalendár na  
         vyplatenie odstupného, ktoré je vo výške štvornásobku jeho priemerného  
         mesačného platu 
        -prejednanie akcie Silvester 2018 so stretnutím o 21:00 hod. v malej sále  
         KD a vítaním Nového roku 2019 s občanmi Rudlova 
         Mgr. Raškovská: v budúcnosti, či by sa ohňostroj nemohol konať 1.1.  
                                     v poobedňajších hodinách, aby na ňom mohli byť účastné  
                                     aj deti   



 
15. Diskusia: 
      - web stránka obce – informáciu podal starosta obce 
      - rekonštrukcia DS – informáciu podal starosta obce 
      -p. Trebuňák: či sa v tomto roku ráta s podaním žiadosti o dotáciu na  
                             miestne komunikácie 
                             odpoveď: momentálne máme rozpracované viaceré žiadosti,  
                                              na ktoré je potrebná spoluúčasť, takže v novom  
                                              roku neplánujeme podávať žiadosť, ale v  
                                              budúcnosti s tým môžeme rátať 
      -Žiadosť FK Rudlov – vo výške 16.000,- € 
        - momentálne je rozpočet na rok 2019 nastavený tak, že je problém ubrať  
          z niektorej kapitoly a pridať na FK. Pokiaľ by sa počas roka navýšil  
          príjem na podielové dane, tak sa bude uvažovať o úprave rozpočtu.                          
 
16. Návrh na uznesenie 
      predniesol Mgr. Miroslav Kocúr  

 
U z n e s e n i e  č. 6/1/2018 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Schvaľuje: 

1. Návrhovú komisiu v zložení:  Mgr. Miroslav Kocúr 
                                                Eduard Trebuňák 
                                                 Stanislav Homičko 
Za: 6       Proti:   0      Zdržali sa: 0         Neprítomní:1  (Bc.Matúš Bochin) 

 
2. Overovateľov zápisnice:  Ladislav Sukovský 

                                          Mgr. Ján Benčík 
Za: 5        Proti: 0    Zdržali sa: 1(Mgr.Ján Benčík)  Neprítomní:1(Bc.Matúš Bochin) 

 
              3.Zapisovateľku: Iveta Homičková 

Za: 6       Proti:   0   Zdržali sa: 0         Neprítomní:1  (Bc.Matúš Bochin) 

 
 

U z n e s e n i e  č. 7/1/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Informatívnu správu o plnení uznesení OZ obce Rudlov z ustanovujúceho 
zasadnutia. 
 



B. Berie na vedomie: 
Informatívnu správu o plnení uznesení OZ obce Rudlov z ustanovujúceho 
zasadnutia. 
Za: 6       Proti:   0   Zdržali sa: 0         Neprítomní:1  (Bc.Matúš Bochin) 
 

U z n e s e n i e  č. 8/1/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Návrh úpravy rozpočtu za rok 2018 v príjmovej a výdajovej časti 
 

B. Schvaľuje: 
Úpravu rozpočtu za rok 2018: 
 
Príjem : bežný rozpočet zo sumy 283.120,- € na sumu 334.960,- € 
a celkový rozpočet zo sumy 283.120,- € na sumu 385.160,- € 
 
Výdaj : bežný rozpočet zo sumy 273.020,- na sumu 319.960,- €  
a celkový rozpočet zo sumy 283.120,- € na sumu 385.160,- € 
(podrobný rozpis upravených položiek je v prílohe) 
 
Všetky významné položky kapitálových výdavkov a príjmov 
a príjmových a výdavkových finančných operácií boli v priebehu roka 
2018 obecným zastupiteľstvom vecne prejednané a schválené. 
Za: 7       Proti:   0           Zdržali sa: 0                   Neprítomní:0   

 
U z n e s e n i e č.  9/1/2018 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove : 
A. Prerokovalo: 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 a návrhu 
viacročného rozpočtu na roky 2020, 2021 
 

B. Berie na vedomie:  
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 a návrhu 
viacročného rozpočtu na roky 2020, 2021 
Za: 7       Proti:   0           Zdržali sa: 0                   Neprítomní:0   
 

 
 
 
 



U z n e s e n i e  č. 10/1/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 
   Návrh rozpočtu na rok 2019 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške      
   335.600,- € a na roky 2020,2021 
 
B. Schvaľuje: 
     Rozpočet obce Rudlov  na rok 2019 v príjmovej a výdavkovej časti vo  
     výške 335.600,- € 
 
C. Berie na vedomie:  

          Návrh rozpočtu obce Rudlov na roky 2020,2021 
Za: 5    Proti: 0   Zdržali sa: 2 ( Mgr. Miroslav Kocúr, Bc. Matúš Bochin)     Neprítomní:0   
 

U z n e s e n i e  č. 11/1/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Berie na vedomie:  

          že, Ing. Juraj Vasiľ, starosta obce , poveril funkciou zástupcu starostu  
          obce Rudlov, poslanca OZ obce Rudlov p. Mgr. Jána Benčíka a to od dňa  
          28.12.2018 na celé funkčné obdobie rokov 2019 – 2022. Zástupca   
          starostu je zástupcom štatutárneho orgánu 

Za: 6        Proti: 0    Zdržali sa: 1 (Mgr.Ján Benčík)  Neprítomní:0 
 
                                    U z n e s e n i e  č. 12/1/2018 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

      Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce Rudlov na obdobie január –  
      jún 2019 

 
B. Schvaľuje: 

      Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce Rudlov na obdobie január – jún  
      2019 

Za: 7       Proti:   0           Zdržali sa: 0                   Neprítomní:0   
 

 
 
 
 
 



U z n e s e n i e  č. 13/1/2018 
 

 Obecné zastupiteľstvo v Rudlove : 
 

A.  Prerokovalo: 
Odvolanie člena rady MŠ p. Bc. Ondreja Nemčíka z dôvodu ukončenia 
mandátu poslanca OZ a doplnenie člena rady MŠ za zriaďovateľa p. Mgr. 
Máriu Raškovskú 
 

B. Schvaľuje: 
Odvolanie člena rady MŠ p. Bc. Ondreja Nemčíka z dôvodu ukončenia 
mandátu poslanca OZ a doplnenie člena rady MŠ za zriaďovateľa p. Mgr. 
Máriu Raškovskú 
Za: 6        Proti: 0    Zdržali sa: 1 (Mgr. Mária Raškovská)  Neprítomní:0 

 
U z n e s e n i e  č. 14/1/2018 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove : 
A. Prerokovalo: 

          Doplnenie členov komisií OZ v Rudlove na základe návrhov jednotlivých  
          predsedov 
 

B. Schvaľuje: 
          Doplnenie členov do jednotlivých komisií:   
 
          Komisia pre ochranu verejného poriadku 

predseda: Mgr. Miroslav Kocúr 
členovia: Mgr. Ján Benčík 
                Bc. Matúš Bochin 
 
Komisia pre kultúru, mládež, šport a školstvo 
predseda: Bc. Matúš Bochin 
členovia: Mgr. Mária Raškovská 
                Eduard Trebuňák 
 
Komisia pre financie, výstavbu, územné plánovanie a životné 
prostredie 
predseda: Stanislav Homičko 
členovia: Michal Markuš 
                Eduard Trebuňák 
                Ladislav Sukovský 
                Bc. Ondrej Nemčík 
 



Komisia pre sociálnu oblasť 
predseda: Ladislav Sukovský 
členovia: Stanislav Homičko 
                Bc. Ondrej Nemčík 
Za: 7       Proti:   0           Zdržali sa: 0                   Neprítomní:0   

 
U z n e s e n i e  č. 15/1/2018 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove : 
A. Prerokovalo: 
 1.  Príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie – dokladovej a 

fyzickej inventúry majetku, pohľadávok, záväzkov, zásob a rozdielu 
majetku a záväzkov k 31.12.2018 v zmysle ustanovení §§ 29,30 zákona č. 
431/2002 Z .z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 2.   Návrh na schválenie Ústrednej inventarizačnej komisie.  

 3.   Návrh na schválenie Čiastkových inventarizačných komisií.   

 B. Berie na vedomie: 
Príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie – dokladovej a 
fyzickej inventúry majetku, pohľadávok, záväzkov, zásob a rozdielu 
majetku a záväzkov k 31.12.2018 v zmysle ustanovení §§ 29,30 zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 
C. Schvaľuje: 

       1.Ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení: 
          Zloženie ÚIK:  predseda:Ladislav Sukovský 

     člen:  Mgr. Mária Raškovská 
     člen:  Bc. Matúš Bochin 
 

        2.Čiastkové inventarizačné komisie v zložení: 
Obecný úrad,   budova č. 37 

Zloženie ČIK:   predseda : Mgr. Mária Raškovská 
       člen  : Iveta Homičková 

     člen:  Mária Habinová 

Kultúrny dom,  

Zloženie ČIK:   predseda Mgr. Miroslav Kocúr 
      člen : Anton Jackanin 
      člen : Eduard Trebuňák  



Rekreačné a športové služby, rozvoj obcí – budova 

Zloženie ČIK:   predseda : Mgr. Ján Benčík 
      člen : Peter Sukovský 
      člen: Bc. Matúš Bochin 
   

Materská škola, školská jedáleň MŠ 

Zloženie ČIK:   predseda : Stanislav Homičko 
      člen : Mgr. Jana Buchaľová 
      člen : Danka Krištanová 
      člen : Jana Dobranská 
      člen : Mária Kriváková 
 

Pohrebníctvo – dom smútku, ochrana, všeobecná pracovná oblasť, 
cestná doprava, pozemky,  rozvoj obcí a bývania  
 
Zloženie ČIK:   predseda : Eduard Trebuňák 

      člen :  Mgr. Miroslav Kocúr 
      člen : Anton Jackanin 
   

Základná škola  

Zloženie ČIK:   predseda: Stanislav Homičko 
      člen : Ladislav Sukovský 
      člen : PaedDr. Zuzana Stanovčáková 
      člen : Mgr. Monika Fejková 
      člen : Mária Kriváková 

Za: 7       Proti:   0           Zdržali sa: 0                   Neprítomní:0   
 

U z n e s e n i e  č. 16/1/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku v zmysle zákona o platových 
pomeroch starostov v zmysle §2 ods.2 zákona č.253/1994 Z. z. , ktorú 
nestihol vyčerpať z dôvodu skončenia mandátu, nakoľko je tento nárok 
podmienený súhlasom zastupiteľstva. 
 
 



     B. Neschvaľuje: 
Preplatenie nevyčerpanej dovolenky  podľa §2 ods.2 druhej vety zákona č. 
253/1994 Z. z .o platových pomeroch. 
Za (preplatenie):0  Proti(preplateniu):  3     Zdržali sa: 4    Neprítomní:0   
 
Proti: Mgr. Miroslav Kocúr                  Zdržali sa:  Ladislav Sukovský 
          Bc. Matúš Bochin                                           Mgr. Mária Raškovská 
          Eduard Trebuňák                                            Mgr. Ján Benčík  
                                                                                  Stanislav Homičko 

D. Poveruje:  
Starostu obce Rudlov Ing. Juraja Vasiľa prejednať s odstupujúcim 
starostom Mgr. Jánom Markušom splátkový kalendár na vyplatenie 
odstupného, ktoré je vo výške štvornásobku jeho priemerného mesačného 
platu. 
Za: 7       Proti:   0           Zdržali sa: 0                   Neprítomní:0   
 

U z n e s e n i e  č. 17/1/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove : 
 A. Berie na vedomie: 

1. Podanie informácie o aktuálnom stave týkajúcej sa obnovy MŠ, 
vrátane sanácie skládky. 

2. Podanie informácie o predbežných termínoch rokovaní OZ na rok 
2019 

3. Prejednanie akcie Silvester 2018 so stretnutím o 21:00 hod. v malej 
sále KD a vítaním Nového roku 2019 s občanmi Rudlova 

Za: 7       Proti:   0           Zdržali sa: 0                   Neprítomní:0   
 
17. Záver 
      Nakoľko bol program zasadnutia vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným  
      za účasť. 
 
 
Starosta obce: Ing. Juraj Vasiľ                         ........................................ 
  
Overovatelia:  Mgr. Ján Benčík                        ........................................ 
 
                       Ladislav Sukovský                     ........................................ 
 
Zapisovateľka: Iveta Homičková                      ........................................ 
                                                                    


