
               
 
    

Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Rudlove konaného dňa 05.04.2019 
 
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. Ukončenie pracovnej zmluvy hlavného kontrolóra zo zdravotných 

dôvodov, schválenie výzvy na voľbu hlavného kontrolóra 
6. Schválenie ročného plánu obce Rudlov na rok 2019 na úseku CO 
7. Zriadenie DHZO obce, schválenie veliteľa DHZO 
8. Predloženie nedoplatkov (daň z nehnuteľnosti + TKO) k 05.04.2019 – 

fyzické a právnické osoby 
9. Rôzne:  

- informácia o finančných prostriedkoch, informácia o personálnom 
zabezpečení – malé obecné služby 

- sťažnosť a podnety od občanov 
- podanie informácie o akcii – zníženie energetickej náročnosti 

materskej školy  
10. Interpelácie poslancov 
11. Diskusia 
12. Návrh na uznesenie 
13. 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:  Mgr. Mária Raškovská 
                                                                            Ladislav Sukovský 
 
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. Ukončenie pracovnej zmluvy hlavného kontrolóra zo zdravotných  
     dôvodov, schválenie výzvy na voľbu hlavného kontrolóra 
     Obecnému zastupiteľstvu predložil hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Fenik  
      vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra v zmysle §18a, ods. 8, písm. a 
      zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení n.p.p. ku dňu  
      31.3.2019 zo zdravotných dôvodov 
 
 6. Schválenie ročného plánu obce Rudlov na rok 2019 na úseku CO 
     Starosta obce predložil poslancom Ročný plán obce Rudlov na rok 2019 na  
     úseku civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej  
     mobilizácie, obrany štátu, integrovaného záchranného systému a civilného  
     núdzového plánovania v roku 2019 
 
 7. Zriadenie DHZO obce, schválenie veliteľa DHZO 
     Starosta obce informoval poslancov o povinnosti zriadiť DHZO a po  
     konzultácií so zamestnancom obce p. Antonom Jackaninom vymenovať ho  
     za veliteľa DHZO, ktorý musí absolvovať školenie v priebehu 5 dní. Obec  
     požiada o protipovodňový vozík. 
     
8. Predloženie nedoplatkov (daň z nehnuteľností + TKO) k 05.04.2019 –  
    fyzické a právnické osoby 
    Starosta obce predložil poslancom zoznam daňovníkov, ktorí ku dňu  
    05.04.2019 nemali uhradené poplatky k dani z nehnuteľností, poplatok za  
    vývoz odpadu a poplatok za psa. Zo strany obce boli expedované voči  
    neplatičom výzvy na úhradu.  



9. Rôzne: 
       - starosta obce podal poslancom informáciu o finančných prostriedkoch   
         a o personálnom zabezpečení ohľadom malých obecných služieb  
       -starosta obce podal informáciu o zaradení obce na dobrovoľnícku službu  
         pre 1. uchádzača o zamestnanie p. Patrika Gordana – zo strany ÚPSVaR  
         vo Vranove nad Topľou budú všetky výdavky refundované 
        -poslancom bola predložená sťažnosť p. Štefánie Budovej, ktorá sa sťažuje  
         na susedov Michalíkových, ktorí sú majiteľmi psa ohrozujúceho ich  
         rodinu, nakoľko voľne pobehuje po ceste a je agresívny aj na iných  
         okoloidúcich občanov 
                   -menovaných predvolať na obecný úrad 
                   -je potrebné spracovať VZN o chove psov 
         -starosta obce podal poslancom informáciu o aktuálnom stave týkajúcej sa  
          projektu zníženie energetickej náročnosti materskej školy 
         -vzdanie sa odmeny poslanca OZ Eduarda Trebuňáka s účinnosťou od  
          01.04.2019 
 
10. Interpelácie poslancov: 
      - prekopávka cesty – Bužo Stanislav – dať do pôvodného stavu 
      - hydrant – Mgr. Miroslav Kocúr – preloženie 
      - informácia – osýpky 
      - web stránka – informoval starosta 
      - výmena stĺpov- informoval starosta 
      - výrub stromov na brehoch potoka – informoval starosta    
      - požiar – informoval starosta 
      - 6.4.2019 – brigáda – vyčistenie potoka 
      - vykonanie deratizácie – okolie domu rodiny Kroka – Bilý 
      - dňa 5.4.2019 o 12:30 hod. sa poslanec Bc. Matúš Bochin vzdal mandátu  
        poslanca      
      -p. Sukovský – dopravné značenie pred p. Loju, pri predajni Gordanovej 
      -údržba ciest po zimnej  prevádzke – štrk je potrebné pozametať 
      -krajnice pri p. Michalíkovej sú vyššie ako cesta                   
        
11. Diskusia: 
      - 18.5.2019 – akcia Rudlovský šlapák 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Návrh na uznesenie 
      predniesol Eduard Trebuňák 
 
                        

U z n e s e n i e  č. 27/3/2019 
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rudlove, 

konaného dňa 05.04.2019 na Obecnom úrade v Rudlove 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Schvaľuje: 

1. Návrhovú komisiu v zložení:  Mgr. Miroslav Kocúr 
                                                         Eduard Trebuňák 

                                                Stanislav Homičko 
Za: 5       Proti: 0      Zdržali sa:  0         Neprítomný/í: 2  (Mgr. Ján Benčík) 
                 (Bc. Matúš Bochin) 

2. Overovateľov zápisnice:  Mgr. Mária Raškovská 
                                          Ladislav Sukovský 
Za: 5       Proti: 0      Zdržali sa:  0         Neprítomný/í: 2  (Mgr. Ján Benčík) 
                    (Bc. Matúš Bochin) 

3. Zapisovateľku: Iveta Homičková 
Za: 5       Proti: 0      Zdržali sa:  0         Neprítomný/í: 2  (Mgr. Ján Benčík) 
         (Bc. Matúš Bochin) 

 
U z n e s e n i e  č. 28/3/2019 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rudlove, 
konaného dňa 05.04.2019 na Obecnom úrade v Rudlove 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
 
A. Prerokovalo: 

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

B. Berie na vedomie: 
Informatívnu správu o plnení uznesení OZ obce Rudlov 
z predchádzajúceho zasadnutia. 
Za: 5       Proti: 0      Zdržali sa:  0         Neprítomný/í: 2  (Mgr. Ján Benčík) 
         (Bc. Matúš Bochin) 

 
 
 
 
 



U z n e s e n i e  č. 29/3/2019 
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rudlove, 

konaného dňa 05.04.2019 na Obecnom úrade v Rudlove 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
 
A. Prerokovalo: 

Ukončenie pracovnej zmluvy hlavného kontrolóra Ing. Štefana Fenika zo 
zdravotných dôvodov, schválenie výzvy na voľbu hlavného kontrolóra 
 

B. Berie na vedomie: 
Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce Rudlov v zmysle §18a, ods. 
8, písm.a zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení n.p.p. ku 
dňu 31.03.2019 zo zdravotných dôvodov 
Za: 5       Proti: 0      Zdržali sa:  0         Neprítomný/í: 2  (Mgr. Ján Benčík) 
         (Bc. Matúš Bochin) 
 

C. Schvaľuje: 
Vyhlásenie výzvy na výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra 
obce Rudlov.  
Kandidáti na funkciu HK doručia prihlášky v termíne do 07.05.2019. 
Deň uskutočnenia výberového konania: 13.05.2019. 
Za: 5       Proti: 0      Zdržali sa:  0         Neprítomný/í: 2  (Mgr. Ján Benčík) 
         (Bc. Matúš Bochin) 

 
U z n e s e n i e  č. 30/3/2019 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rudlove, 
konaného dňa 05.04.2019 na Obecnom úrade v Rudlove 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 

 
A. Prerokovalo: 

Ročný plán Obce Rudlov na rok 2019 na úseku civilnej ochrany 
obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, 
integrovaného záchranného systému a civilného núdzového plánovania 
v roku 2019 
 

B. Schvaľuje:  
Ročný plán Obce Rudlov na rok 2019 na úseku civilnej ochrany 
obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, 
integrovaného záchranného systému a civilného núdzového plánovania 
v roku 2019 
Za: 5       Proti: 0      Zdržali sa:  0         Neprítomný/í: 2  (Mgr. Ján Benčík) 
         (Bc. Matúš Bochin) 



U z n e s e n i e  č. 31/3/2019 
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rudlove, 

konaného dňa 05.04.2019 na Obecnom úrade v Rudlove 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 

 
A. Prerokovalo: 
   Zriaďovaciu listinu dobrovoľného hasičského zboru obce   
 
B. Schvaľuje: 
   Zriadenie dobrovoľného hasičského zboru obce 

Za: 5       Proti: 0      Zdržali sa:  0         Neprítomný/í: 2  (Mgr. Ján Benčík) 
         (Bc. Matúš Bochin) 

 
U z n e s e n i e  č. 32/3/2019 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rudlove, 
konaného dňa 05.04.2019 na Obecnom úrade v Rudlove 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 

 
1. Prerokovalo: 

Menovanie do funkcie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Obce 
Rudlov  

2. Schvaľuje: 
Veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Obce Rudlov p. Antona 
Jackanina 
Za: 5       Proti: 0      Zdržali sa:  0         Neprítomný/í: 2  (Mgr. Ján Benčík) 
         (Bc. Matúš Bochin) 

 
U z n e s e n i e  č. 33/3/2019 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rudlove, 
konaného dňa 05.04.2019 na Obecnom úrade v Rudlove 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 

 
1. Prerokovalo: 

Predložený menný zoznam nedoplatkov daňovníkov Obce Rudlov za daň 
z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za vývoz odpadu k 05.04.2019 

2. Berie na vedomie: 
Predložený menný zoznam nedoplatkov daňovníkov Obce Rudlov za daň 
z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za vývoz odpadu k 05.04.2019 
Za: 5       Proti: 0      Zdržali sa:  0         Neprítomný/í: 2  (Mgr. Ján Benčík) 
         (Bc. Matúš Bochin) 



 
 U z n e s e n i e  č. 34/3/2019 

 z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rudlove, 
 konaného dňa 05.04.2019 na Obecnom úrade v Rudlove 

  
 Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
  

A. Berie na vedomie: 
1. Podanie informácie o finančných prostriedkoch, informáciu 

o personálnom zabezpečení – malé obecné služby 
2. Sťažnosť a podnety od občanov 
3. Podanie informácie o akcií – zníženie energetickej náročnosti 

materskej školy 
4. Interpelácie poslancov:  

Mgr.  Miroslav Kocúr -  (skládka odpadu, prekládka hydrantu) 
Ladislav Sukovský – (osadenie značiek, čistenie vozovky po zimnej  
                                    údržbe, úprava krajníc)     

Za: 5       Proti: 0      Zdržali sa:  0         Neprítomný/í: 2  (Mgr. Ján Benčík) 
                    (Bc. Matúš Bochin) 

 
 

 
 
Starosta obce: Ing. Juraj Vasiľ                         ........................................ 
  
Overovatelia:  Mgr. Mária Raškovská             ........................................ 
 
                        Ladislav Sukovský                    ........................................ 
 
Zapisovateľka: Iveta Homičková                      ........................................ 
                                                                    


