
               
 
    

Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Rudlove konaného dňa 13.05.2019 
 
Prítomní podľa prezenčnej listiny: viď. príloha 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie zapisovateľa, členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Nastúpenie náhradníka na zaniknutý mandát poslanca OZ – odovzdanie 

osvedčenia, zloženie zákonom predpísaného sľubu 
4. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  
5. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva 
6. Voľba hlavného kontrolóra obce Rudlov 
7. Prerokovanie a schválenie VZN o podmienkach držania psov 
8. Schválenie plánu obnovy verejného vodovodu VVS a. s. 
9. Prejednanie cenovej ponuky – prekládka kamery 
10. Rôzne:  

- smernica – oznamovanie protispoločenskej činnosti 
- podanie informácie – sanácia skládky 
- podanie informácie o akcii – zníženie energetickej náročnosti 

materskej školy  
- podanie informácie – VI. ročník – Rudlovský šlapák 

11. Interpelácie poslancov 
12. Diskusia 
13. Návrh na uznesenie 
14. 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 
                                                Mgr. Mária Raškovská 
     Za overovateľov zápisnice určil poslancov:  Stanislav Homičko 
                                                                            Ing. Ľudmila Lešková 
 
3. Nastúpenie náhradníka na zaniknutý mandát poslanca OZ – odovzdanie  
    osvedčenia, zloženie zákonom predpísaného sľubu   
    Dňa 05.04.2019 sa vzdal poslaneckého mandátu poslanca obecného  
    zastupiteľstva v Rudlove. Prvý náhradník na poslanca p. Ján Gordan neprijal  
    mandát na poslanca, druhá v poradí Ing. Ľudmila Lešková mandát poslanca  
    prijala.  
    Ing. Ľudmila Lešková zložila zákonom predpísaný sľub poslanca obecného  
    zastupiteľstva.  
 
4. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
    Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh programu rokovania obecného  
    zastupiteľstva. Poslanci k danému programu nemali návrhy. 
    
 5. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
     Starosta obce Ing. Juraj Vasiľ podal informáciu o plnení jednotlivých  
     uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ obce Rudlov. 
 
 6. Voľba hlavného kontrolóra obce Rudlov 
     Obecné zastupiteľstvo vyhlásilo na deň 13.05.2019 výberové konanie na  
     funkciu hlavný kontrolór obce Rudlov so začiatkom o 17:00 hod. Pracovný  
     úväzok hlavného kontrolóra je 0,12. 
     Do výberového konania boli prihlásení dvaja uchádzači: 
     Ing. Vladimír Bodnár a Ing. Ján Koscelník. OZ jednohlasne zvolilo za HK  
     obce Rudlov Ing. Jána Koscelníka v počte 4 hlasy s účinnosťou od  
     01.06.2019. 
 
 7. Prerokovanie a schválenie VZN o podmienkach držania psov 
     Prerokovanie a schválenie VZN sa prekladá na nasledujúce zastupiteľstvo  
     z dôvodu potrebnej trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. 
 
 8. Schválenie plánu obnovy verejného vodovodu VVS a. s. 
     Starosta obce predložil poslancom plán obnovy verejného vodovodu.  
     Poslanci skonštatovali, že nie je potrebné vykonať mimoriadne opatrenia  
     v rámci  obnovy verejného vodovodu.  



   9. Prejednanie cenovej ponuky – prekládka kamery 
       Firma Kamtel predložila cenovú ponuku na prekládku kamery z areálu MŠ  
       do areálu futbalového ihriska vo výške 380,58 €, ktorú OZ schválilo. 
       Bola predložená aj  cenová ponuka na zriadenie kamery do areálu COOP  
       Jednota vo výške 1.086,36 €, ktorú OZ neschválilo. 
 
       Po tomto bode o 18:45 hod. (poslanec Homičko musel byť pracovne 
uvoľnený) starosta obce prerušil a ukončil OZ z dôvodu, že na rokovaní nebola 
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov  s predložením na 18.5.2019 
(sobota) na 9:00 hod.  
 

 
U z n e s e n i e  č. 35/4/2019 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rudlove, 
konaného dňa 13.05.2019 na Obecnom úrade v Rudlove 

 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
 
A. Schvaľuje: 

 
1. Návrhovú komisiu v zložení:  Mgr. Miroslav Kocúr 
                                                         Mgr. Mária Raškovská 

 
Za: 4       Proti: 0      Zdržali sa:  0         Neprítomný/í: 3  (Mgr. Ján Benčík) 
                 (Ladislav Sukovský) 
                                                                                                                              (Eduard Trebuňák) 
 

 
2. Overovateľov zápisnice:  Stanislav Homičko 

                                          Ing. Ľudmila Lešková 
 
 
Za: 4       Proti: 0      Zdržali sa:  0         Neprítomný/í: 3  (Mgr. Ján Benčík) 
                 (Ladislav Sukovský) 
                                                                                                                              (Eduard Trebuňák) 
 

 
3. Zapisovateľku: Iveta Homičková 

 
Za: 4       Proti: 0      Zdržali sa:  0         Neprítomný/í: 3  (Mgr. Ján Benčík) 
                 (Ladislav Sukovský) 
                                                                                                                              (Eduard Trebuňák) 

 



U z n e s e n i e  č. 36/4/2019 
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rudlove, 

konaného dňa 13.05.2019 na Obecnom úrade v Rudlove 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 

 
A. Prerokovalo: 

 
Nastúpenie náhradníka na zaniknutý mandát poslanca OZ (Bc. Matúš 
Bochin) – odovzdanie osvedčenia, zloženie zákonom predpísaného sľubu 
(Ing. Ľudmila Lešková). 
 

B. Konštatuje, že: 
 

Náhradník na poslanca Obecného zastupiteľstva v Rudlove Ing. Ľudmila 
Lešková zložila zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 
zastupiteľstva. 
 

 
U z n e s e n i e  č. 37/4/2019 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rudlove, 
konaného dňa 13.05.2019 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: 4       Proti: 0      Zdržali sa:  0         Neprítomný/í: 3  (Mgr. Ján Benčík) 
                 (Ladislav Sukovský) 
                                                                                                                              (Eduard Trebuňák) 

 
 
 
 
 



U z n e s e n i e  č. 38/4/2019 
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rudlove, 

konaného dňa 13.05.2019 na Obecnom úrade v Rudlove 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
 

A. Prerokovalo: 
 
Voľbu hlavného kontrolóra 
 

B. Volí: 
 

V zmysle § 11 odst. 4 písm. j, § 18 odst. 1 a §18a, ods. 5 zákona č. 
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov za hlavného 
kontrolóra obce Rudlov Ing. Jána Koscelníka s účinnosťou od 01.06.2019. 
 
Za: 4       Proti: 0      Zdržali sa:  0         Neprítomný/í: 3  (Mgr. Ján Benčík) 
                 (Ladislav Sukovský) 
                                                                                                                              (Eduard Trebuňák) 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 39/4/2019 
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rudlove, 

konaného dňa 13.05.2019 na Obecnom úrade v Rudlove 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
 

A.Neprerokovalo: 
 
VZN č. 1/2019 o podmienkach držania psov  
 

B.Prekladá: 
 

Prerokovanie a schválenie VZN č. 1/2019 o podmienkach držania psov na 
nasledujúce zastupiteľstvo z dôvodu potrebnej trojpätinovej väčšiny 
prítomných poslancov. 
 
Za: 4       Proti: 0      Zdržali sa:  0         Neprítomný/í: 3  (Mgr. Ján Benčík) 
                 (Ladislav Sukovský) 
                                                                                                                              (Eduard Trebuňák) 
 

 
 



U z n e s e n i e  č. 40/4/2019 
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rudlove, 

konaného dňa 13.05.2019 na Obecnom úrade v Rudlove 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
 

A.Prerokovalo: 
 
Schválenie plánu obnovy verejného vodovodu VVS a. s.  v súlade so 
zákonom číslo 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách, §15, písm. g) 
 

B.Schvaľuje: 
 

Plán obnovy verejného vodovodu VVS a. s. v súlade so zákonom číslo 
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, §15, 
písm. g) 
 
Za: 4       Proti: 0      Zdržali sa:  0         Neprítomný/í: 3  (Mgr. Ján Benčík) 
                 (Ladislav Sukovský) 
                                                                                                                              (Eduard Trebuňák) 
 

 
 

U z n e s e n i e  č. 41/4/2019 
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rudlove, 

konaného dňa 13.05.2019 na Obecnom úrade v Rudlove 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
 

A.Prerokovalo: 
 
Cenovú ponuku prekládka kamery od fi. Kamtel, s.r.o.   
 

B.Schvaľuje: 
 

Cenovú ponuku na prekládku kamery z areálu MŠ do areálu futbalového 
ihriska. 
 
Za: 4       Proti: 0      Zdržali sa:  0         Neprítomný/í: 3  (Mgr. Ján Benčík) 
                 (Ladislav Sukovský) 
                                                                                                                              (Eduard Trebuňák) 
 

 



C.Neschvaľuje: 
 

Zriadenie kamery do areálu COOP Jednota. 
 
Za: 3                Proti: 0                              Zdržal sa: 1 (Mgr. Miroslav Kocúr)   
 
Neprítomný/í: 3  (Mgr. Ján Benčík) 
                            (Ladislav Sukovský) 
                                       (Eduard Trebuňák) 
 

 
O 18:45 hod. starosta obce prerušil a ukončil OZ z dôvodu, že na rokovaní 
nebola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov  s preložením na 

18.5.2019 (sobota) na 9.00 hodinu 
 

Neprítomný/í: 4  (Mgr. Ján Benčík) 
                            (Ladislav Sukovský) 
                                       (Eduard Trebuňák) 
                                        (Stanislav Homičko) 

 
 
                     

 
 
Starosta obce: Ing. Juraj Vasiľ                         ........................................ 
  
Overovatelia:  Stanislav Homičko                    ........................................ 
 
                        Ing. Ľudmila Lešková               ........................................ 
 
Zapisovateľka: Iveta Homičková                      ........................................ 
                                                                    


