
          

      
    

Zápisnica 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Rudlove konaného dňa 10.12.2018 
 
Prítomní podľa prezenčnej listiny: viď. príloha 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 
novozvoleného obecného zastupiteľstva  

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií 
a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
6. Vystúpenie starostu 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
8. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 
9. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane  

verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších 
predpisov a voľba jej členov 

10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením 
§12 zákona o obecnom zriadení 

11. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov  
12. Určenie platu starostu 
13. Diskusia 
14. Návrh na uznesenie 
15. Záver 

  
 
 



1. Otvorenie zasadnutia 
    Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Rudlove otvoril  a viedol  starosta obce  
    Mgr. Ján Markuš. 
 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
    Starosta obce určil za zapisovateľku Ivetu Homičkovú. 
    Za overovateľov zápisnice určil poslancov:  Bc. Matúša Bochina 
                                                                           Stanislava Homička 
 
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
    a odovzdanie  osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom  
    novozvoleného obecného zastupiteľstva 
    S výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí konaných 10.11.2018 
    prítomných oboznámila predsedníčka volebnej komisie sl. Mária Habinová, 
    ktorá zároveň odovzdala osvedčenie o zvolení novozvolenému starostovi obce 
    a osvedčenia o zvolení poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
    
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a  
     prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 
     Novozvolený starosta obce Ing. Juraj Vasiľ zložil zákonom predpísaný  
      sľub. Insígnie novozvolenému starostovi odovzdal predchádzajúci starosta  
      Mgr. Ján Markuš.  
 
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
     Novozvolení poslanci: Mgr. Ján Benčík, Bc. Matúš Bochin, Stanislav  
     Homičko,  Mgr. Miroslav Kocúr, Mgr. Mária Raškovská, Lad islav  
     Sukovský a Eduard Trebuňák zložili zákonom predpísaný sľub.   
 
 6. Vystúpenie starostu 
      
Novozvolený starosta obce vo svojom príhovore poďakoval občanom za účasť 
na voľbách a volebnej komisií za organizáciu volieb. Poďakoval sa bývalému 
starostovi  obce Mgr. Jánovi Markušovi za vykonanú prácu. Novozvoleným 
poslancom zablahoželal k zloženiu sľubu a poprial všetkým pevné zdravie, veľa 
síl a veľa správnych rozhodnutí. Vo svojom príhovore spomenul základné 
priority na volebné obdobie 2019 -2022 a to rekonštrukciu škôlky, likvidáciu 
skládky, výstavbu chodníka ku chrámu, výstavbu cesty k domu smútku, začatie 
a zadanie územného plánu obce, ale hlavne komunikácia s poslancami 
a občanmi. Spomenul, že ku koncu volebného obdobia v roku 2022 čakajú obec 
dve významné udalosti a to 620. výročie od písomnej zmienky obce Rudlov 
a 200. výročie od postavenia chrámu. Na záver vyslovil túžbu, aby sme boli 
všetci hrdí na našu obec Rudlov. 
 



7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
    Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh programu rokovania obecného  
    zastupiteľstva. Poslanci k danému programu nemali návrhy. 
     
8. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 
    Starosta obce určil  
    návrhovú komisiu v zložení: p. Ladislav Sukovský 
                                                   p. Mgr. Mária Raškovská 
    mandátovú komisiu v zložení: p. Mgr. Ján Benčík 
                                                     p. Mgr. Miroslav Kocúr 
                                                     p. Eduard Trebuňák 
    
9. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane     
    verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších  
    predpisov a voľba jej členov  
    Starosta obce určil za predsedu p. Mgr. Jána Benčíka 
    a členov: Bc. Matúša Bochina, Stanislava Homička, Mgr. Miroslava Kocúra,  
    Mgr. Máriu Raškovskú, Ladislava Sukovského a Eduarda Trebuňáka   
    
10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 
      zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením  
      §12 zákona o obecnom zriadení  
      Starosta obce určil na tento úkon p. Ladislava Sukovského 
 
11. Zriadenie komisií OZ a voľba ich predsedov  
      Starosta obce zriadil komisie OZ: 

a/ Komisiu pre ochranu verejného poriadku 
b/ Komisiu pre kultúru, mládež, šport a školstvo 
c/ Komisiu pre financie, výstavbu, územné plánovanie a životné  
    prostredie 
d/ Komisiu pre sociálnu oblasť 
 

          a/ predseda Komisie pre ochranu verejného poriadku  
    Mgr. Miroslav Kocúr 
b/ predseda Komisie pre kultúru, mládež, šport a školstvo 
    Bc. Matúš Bochin 
c/ predseda Komisie pre financie, výstavbu, územné plánovanie a životné  
    prostredie 
    Stanislav Homičko     
d/ predseda Komisie pre sociálnu oblasť 
    Ladislav Sukovský 

              Starosta obce uložil predsedom komisií do najbližšieho zastupiteľstva  
              vymenovať členov jednotlivých komisií. 



 
   12. Určenie platu starostu 
         V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení  
          a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení  
          neskorších predpisov poslanci OZ určili mesačný plat starostu obce  
          Rudlov pre Ing. Juraja Vasiľa vo výške: 954,- (priemerný plat   
          v národnom hospodárstve) x 1,83 násobok = 1745,82 € zaokrúhlené na  
          1.746,- €. 
 
 
13. Diskusia: 
      poslanci požadovali na jednotlivé zastupiteľstvá doručiť materiál v písomne  
      forme 
 
14. Návrh na uznesenie 
      predniesla Mgr. Mária Raškovská 
 

 
U z n e s e n i e č. 1/2018 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove 
 
A. Berie na vedomie: 
1. výsledky voľby starostu obce a volieb obecného zastupiteľstva 
2. vystúpenie novozvoleného starostu 

 
B. Konštatuje, že:  
1. novozvolený starosta obce Ing. Juraj Vasiľ zložil zákonom predpísaný 

sľub starostu obce 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva:  
Mgr. Ján Benčík 
Bc. Matúš Bochin 
Stanislav Homičko 
Mgr. Miroslav Kocúr 
Mgr. Mária Raškovská 
Ladislav Sukovský  
Eduard Trebuňák 
 
Za: 7 poslancov             Proti: 0              Zdržali sa: 0             Neprítomní:0 

 
 



U z n e s e n i e č. 2/2018  
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove 
 

A. Poveruje: 
1. Poslanca Ladislava Sukovského zvolávaním a vedením zasadnutí 

obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 
tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

    
Za: 6 poslancov             Proti: 0              Zdržal sa: 1             Neprítomní:0 

 
U z n e s e n i e č. 3/2018  

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove 

  
     A. Zriaďuje:  

1. Komisie OZ v Rudlove 
a/ Komisiu pre ochranu verejného poriadku 
b/ Komisiu pre kultúru, mládež, šport a školstvo 
c/ Komisiu pre financie, výstavbu, územné plánovanie a životné  
    prostredie 
d/ Komisiu pre sociálnu oblasť 
Za: 7 poslancov             Proti: 0              Zdržali sa: 0             Neprítomní:0 

 
     B. Volí:  

1. Predsedov komisií OZ v Rudlove v zložení: 
a/ predseda Komisie pre ochranu verejného poriadku : 
  Mgr. Miroslav Kocúr 
Za: 6 poslancov             Proti: 0              Zdržal sa: 1             Neprítomní:0 
 
b/ predseda Komisie pre kultúru, mládež, šport a školstvo:  
     Bc. Matúš Bochin 
Za: 6 poslancov             Proti: 0              Zdržal sa: 1             Neprítomní:0 
 
c/ predseda Komisie pre financie, výstavbu, územné plánovanie a životné  
    prostredie:  Stanislav Homičko    
Za: 6 poslancov             Proti: 0              Zdržal sa: 1             Neprítomní:0 
              
d/ predseda Komisie pre sociálnu oblasť:    Ladislav Sukovský 
Za: 6 poslancov             Proti: 0              Zdržal sa: 1             Neprítomní:0 

 



U z n e s e n i e č. 4/2018  
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove 
  
     A. Zriaďuje:  

1. Komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení  
neskorších predpisov 

 
 

     B. Volí:  
1. Predsedu komisie:   Mgr. Ján Benčík 

 
Členovia:   
Bc. Matúš Bochin 
Stanislav Homičko 
Mgr. Miroslav Kocúr 
Mgr. Mária Raškovská 
Ladislav Sukovský  
Eduard Trebuňák 
    
Za: 7 poslancov             Proti: 0              Zdržali sa: 0             Neprítomní:0 

 
 

U z n e s e n i e č. 5/2018  
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove 
 

     A. Určuje:  
1. V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov mesačný plat starostu obce Rudlov Ing. Juraja 
Vasiľa vo výške: 954,- (priemerný plat  v národnom hospodárstve) x 1,83 
násobok = 1745,82 € zaokrúhlené na 1.746,- € 

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

 
 
 
 
 
 



15. Záver 
      Nakoľko bol program zasadnutia vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným  
      za účasť. 
 

 
 
Starosta obce: Ing. Juraj Vasiľ                         ........................................ 
  
Overovatelia: Bc. Matúš Bochin                       ........................................ 
 
                       Stanislav Homičko                     ........................................ 
 
Zapisovateľka: Iveta Homičková                      ........................................ 
                                                                    


