
               
 

Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Rudlove konaného dňa 08.08.2019 
 
Prítomní poslanci: Mgr. Ján Benčík 
                               Stanislav Homičko 
                               Mgr. Miroslav Kocúr 
                               Ing. Ľudmila Lešková 
                               Mgr. Mária Raškovská 
                               Ladislav Sukovský  
                               
Neprítomný poslanec (ospravedlnený):   Eduard Trebuňák 
 
 
 
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 zasadnutia 
5. Schválenie VZN č. 1/2019 o podmienkach držania psov 
6. Schválenie VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudlov 
7. Informácia o akcii „Znižovanie energetickej náročnosti MŠ – Rudlov“ 
8. Informácia o akcii „Sanácia skládky odpadu v obci Rudlov“ 
9. Interpelácie poslancov 
10. Diskusia 
11. Návrh na uznesenie 
12. 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: Ing. Ľudmila Lešková 
                                                 Mgr. Ján Benčík 
                                                 Mgr. Mária Raškovská 
     Za overovateľov zápisnice určil poslancov:  Ladislav Sukovský 
                                                                            Mgr. Miroslav Kocúr 
 
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 uznesení z 
     predchádzajúceho zasadnutia OZ obce Rudlov.  
     Správu o kontrole plnenia uznesení zo 6. zasadnutia OZ vypracoval Ing. Ján  
     Koscelník – hlavný kontrolór. 
 
5. Schválenie VZN č. 1/2019 o podmienkach držania psov 
    Starosta obce predniesol poslancom návrh VZN č. 1/2019 o podmienkach 
    držania psov v obci Rudlov, ktoré bolo vyvesené na úradnej tabuli 
    a zverejnené na internetovej stránke obce. 
    Poslanci navrhli, aby po podaní daňového priznania bola fyzicky vykonaná  
    kontrola u jednotlivých daňovníkov, či si splnili svoju povinnosť.  
    Poslanci VZN schválili s vypustením bodu 3. v článku VII. 
 
6. Schválenie VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské  
    zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudlov  
    Starosta obce predniesol poslancom návrh VZN č. 2/2019, ktoré bolo  
    vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na internetovej stránke obce. 
    Na zostavovaní VZN sa podieľala aj vedúca školskej jedálne, ktorá predložila  
    výšky súm na nákup potravín vo finančnom pásme, do ktorého spadá naša  
    obec. 
     
7. Informácia o akcii „Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Rudlov“  
    Informáciu podal starosta obce Ing. Juraj Vasiľ. Informoval, že obec Rudlov  
    požiadala 11.03.2019 o zmenu realizácie hlavných aktivít projektu z 04/2017  
    – 05/2019 (24 mesiacov) na 04/2017 – 04/2020 (37 mesiacov). Zmena  
    harmonogramu požadovaná  obcou bola akceptovaná zmenovou komisiou dňa  
    25.07.2019. Tou istou žiadosťou obec požiadala o zmenu merateľných  
    ukazovateľov z dôvodu nesprávnych údajov o skutočnej spotrebe zemného  
    plynu použitých pri žiadosti o NFP. Zmenová komisia  akceptovala žiadosť  
    a súhlasila so schválenou zmenou. V nadväznosti na schválenie vyššie  



    uvedenej zmeny bude obci zaslaný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP,  
    v ktorom sa zohľadní stav založený  správou o schválení zmeny. Zároveň  
    informoval, že po úspešnej kontrole VO je výška celkových oprávnených  
    nákladov 177 140, 05 € a výška NFP 168 283,05 €. Na dofinancovanie škôlky  
    je potrebných cca 22.000,- € z vlastných zdrojov. Uvedená suma je k projektu  
    zníženie energetickej efektívnosti a je tam 5 % spoluúčasť a neoprávnené  
    výdavky (vzduchotechnika).  Nakoľko tento projekt nerieši interiér škôlky  
    (vnútorné omietky, dlažby, podlahy maľby, zariaďovacie predmety bude  
     potrebné zabezpečiť financovanie z úveru.       
 
8. Informácia o akcii „Sanácia skládky odpadu v obci Rudlov“      
    Starosta obce podal informáciu u ukončení kontroly VO. Víťazná firma  
    Xenon s.r.o zrealizuje sanáciu za 46.158,00 €. Externý management je za  
    893,70 €. Predpokladaný príspevok obce je za 2.500,- €. Firma by mala  
    zrealizovať práce do konca októbra 2019.  
 
9. Interpelácie poslancov 
    - Ladislav Sukovský: požadoval informáciu ohľadne cestného značenia 
      - starosta: požiadavka riešená v spolupráci  so Slovenskou správou ciest –  
                      daný prísľub do konca roka 
    - Ladislav Sukovský: ako pokračujú práce pre zavedenie optiky – Telekom  
                                       v našej obci  

- starosta: práce by mali byť realizované v mesiacoch október, november  
            2019 

    - Ladislav Sukovský: pochvala za akciu – cvičenie transportu vody – hasiči 
     
10. Rôzne: 
      a) poďakovanie p. Mgr. Raškovskej za iniciovanie súťaže o najkrajší balkón/ 
          predzáhradku 
      b) poďakovanie – otvorenie TJ budovy 
      c) most pri súp. čísle 121 – začatie prác  
      d) VVS – dobropisovaných 861,87 (ZŠ Rudlov) 
      e)  PSK – poskytnutá dotácia vo výške 1000,- € na projekt „Šatne futbalový  
                       klub“ 
      f) poďakovanie p. Leškovi a p. Raškovskému za vykonané práce v MŠ:  
          oprava omietok a pokládka dlažby 
      g) informácia o vykonaní revízií: zš, ds, ocú, kd 
 
 
 
 
 
  



   11. Návrh na uznesenie 
         Predniesla p. Ing. Ľudmila Lešková 
 
 

U z n e s e n i e  č. 59/7/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Schvaľuje: 

1. Návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Ľudmila Lešková 
                                                         Mgr. Mária Raškovská 
                                                         Mgr. Ján Benčík 

 
  Za: 6     Proti: 0    Zdržali sa: 0     Neprítomný/í: Eduard Trebuňák                                                        

2. Overovateľov zápisnice:  Ladislav Sukovský 
                                          Mgr. Miroslav Kocúr 
 
  Za: 6     Proti: 0    Zdržali sa: 0     Neprítomný/í: Eduard Trebuňák                                                        

3. Zapisovateľku: Iveta Homičková 
 
  Za: 6     Proti: 0    Zdržali sa: 0     Neprítomný/í: Eduard Trebuňák 

 
 

U z n e s e n i e  č. 60/7/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A.  Prerokovalo: 

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

B.  Schválilo: 
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Za: 6     Proti: 0    Zdržali sa: 0     Neprítomný/í: Eduard Trebuňák                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U z n e s e n i e  č. 61/7/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov 
zo 6. zasadnutia 
 

B. Berie na vedomie: 
Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov 
zo 6. zasadnutia 
 
Za: 6     Proti: 0    Zdržali sa: 0     Neprítomný/í: Eduard Trebuňák                                                        

 
 

U z n e s e n i e  č. 62/7/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Návrh VZN č. 1/2019 o podmienkach držania psov  
- vypustiť v článku VII. bod. 3 
 

B. Schvaľuje: 
VZN č. 1/2019 o podmienkach držania psov  
 
Za: 6     Proti: 0    Zdržali sa: 0     Neprítomný/í: Eduard Trebuňák                                                                                                

 
 

U z n e s e n i e  č. 63/7/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudlov 
 

B. Schvaľuje: 
VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudlov 
 
Za: 6     Proti: 0    Zdržali sa: 0     Neprítomný/í: Eduard Trebuňák                                                                              

 
 



U z n e s e n i e  č. 64/7/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Berie na vedomie: 

Podanie informácie o akcii – zníženie energetickej náročnosti materskej 
školy 
 

U z n e s e n i e  č. 65/7/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Berie na vedomie: 

Podanie informácie o akcii – Sanácia skládky v obci Rudlov 
 
 
 

V Rudlove dňa: 08.08.2019                         
 
 

 
Starosta obce: Ing. Juraj Vasiľ                         ........................................ 
  
Overovatelia:  Mgr. Miroslav Kocúr               ........................................ 
 
                        Ladislav Sukovský                    ........................................ 
 
Zapisovateľka: Iveta Homičková                      ........................................ 
                                                                    


