
               
 

Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Rudlove konaného dňa 10.10.2019 
 

 
Prítomní poslanci: Mgr. Ján Benčík 
                               Stanislav Homičko 
                               Mgr. Miroslav Kocúr 
                               Ing. Ľudmila Lešková 
                               Mgr. Mária Raškovská 
                               Ladislav Sukovský  
                               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. Správa z kontroly – hlavný kontrolór obce Rudlov 
6. Predloženie ponúk a schválenie úveru na dofinancovanie MŠ  
7. Predloženie ponuky za zriadenie obecnej knižnice 
8. Informácia o plánovaných akciách do konca roka 
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: Ladislav Sukovský 
                                                Stanislav Homičko 
                                                Eduard Trebuňák 
     Za overovateľov zápisnice určil poslancov:  Ing. Ľudmila Lešková 
                                                                            Mgr. Mária Raškovská 
 
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 7. zasadnutia OZ vypracoval Ing. Ján  
     Koscelník – hlavný kontrolór. 
 
5. Správa z finančnej kontroly výdavkových pokladničných dokladov za  
    obdobie január 2019 – jún 2019 
    Starosta obce predložil poslancom správu z finančnej kontroly vypracovanú  
    Ing. Jánom Koscelníkom, hlavným kontrolórom obce. 
 
6. Predloženie ponúk a schválenie úveru na dofinancovanie MŠ Rudlov  
    Starosta obce predložil 2 ponuky na schválenie úveru: Prima Banka a VÚB. 
    Informoval poslancov, že na dofinancovanie projektu „Znižovanie  
    energetickej náročnosti MŠ“ bude obec Rudlov potrebovať cca 22.000,- €.  
    Keďže projekt nerieši interiérové úpravy a vybavenie, tak aj na túto časť  
    budeme potrebovať cca 20.000,- €.  
    Po prejednaní obidvoch ponúk sa poslanci zhodli na výhodnejšej ponuke  
    z Prima Banky. V Prima Banke má naša obec otvorený úver vo výške 
    49.791,- € (vyčerpaných je 23.981,68 €), ku ktorému sa dočerpá 30.209,- €,  
    čiže celková výška municipálneho úveru bude v sume 80.000,- €. 
     
7. Predloženie ponuky za zriadenie obecnej knižnice  
    Starosta obce Ing. Juraj Vasiľ podal informáciu, že na rok 2020 sa pripravujú  
    výzvy, ktoré budú zamerané na nákup knižničného fondu a infraštruktúru  
    mestských a obecných knižníc. Poslanci uvítali možnosť zriadenia obecnej  
    knižnice v priestoroch obecného úradu.        
 
 
 
 



8. Informácia o plánovaných akciách do konca roka     
    - zájazd do Krosna – 12.10.2019 – návrh vyšiel od p. Mgr. Raškovskej 
    - KST – 12.10.2019 – výstup na Praporec 
    - 19.10.2019 – Krížová cesta na Praporec 
 
O 18:30 h. prišiel p. Mgr. Miroslav Kocúr 
 
    - 24.10.2019 (štvrtok) o 16:00 hod. sa na obecnom úrade uskutoční posedenie  
      60, 70 a 80 – ročných jubilantov 
    - pri príležitosti mesiaca úcty k starším boli dôchodcom doručené nákupné  
      poukážky  
    - 29.10.2019 – ZŠ – kultúrny program pri príležitosti mesiaca úcty k starším 
    - privítanie Nového roka 
    - potrebné navýšiť poplatok za vývoz odpadu 
    - príprava nultého čísla – Rudlovské novinky 
    - 11.10.2019 sa uskutočnilo za kultúrnym domom skúšanie obecnej striekačky 
 
 9. Interpelácie poslancov 
    - p. Eduard Trebuňák:  ako pokračujú práce pre zavedenie optiky – Telekom  
                                         v našej obci  

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

    - p. Eduard Trebuňák: ako pokračujú čistiace práce v potoku na nižnom konci,  
                                         keďže sú tam rozmnožené hlodavce   
         - p. starosta: *bol pristavený VKK (bol zaplnený za 2 dni), do ktorého sa  
                                hádzal neporiadok z potoka   
                              *2x v týždni sa potok upratuje, ale stále je zahádzaný  
                                 neporiadkom 
                              *ohľadom hlodavcov: v najbližších dňoch bude prevedená  
                                                                  deratizácia  
         - p. Stanislav Homičko: je to skoro 40-ročná záležitosť, stále so  
                                                znečisťovaním boli problémy 
         - p. Ing. Ľudmila Lešková: bolo by dobré, aby poslanci uskutočnili  
                                                     návštevu v rómskej osade a dohovorili všetkým  
                                                     rómom, aby dodržiavali poriadok 
         - p. Mgr. Miroslav Kocúr: je potrebné riešiť neporiadok v záhrade Ivana  
                                                   Kroku 
    - p. Ladislav Sukovský: sanácia skládky v akom je štádiu 
      - p. starosta: čaká sa na stanovisko z ministerstva vnútra 
    - p. Mgr. Mária Raškovská: ako sa pokračuje ohľadom značenia obce 
      - p. starosta: značky sú objednané 
 
       



10. Rôzne: 
      - starosta: je vypracovaný Povodňový plán záchranných prác, s ktorým sa  
                       oboznámia všetci poslanci 
 
11. Návrh na uznesenie 
         Predniesol p. Ladislav Sukovský 
 
 

U z n e s e n i e  č. 66/8/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Schvaľuje: 

1. Návrhovú komisiu v zložení:  Ladislav Sukovský 
                                                         Stanislav Homičko 
                                                         Eduard Trebuňák 

 
  Za: 6     Proti: 0    Zdržali sa: 0     Neprítomný/í: Mgr. Miroslav Kocúr                                                                                                             

2. Overovateľov zápisnice:  Ing. Ľudmila Lešková 
                                          Mgr. Mária Raškovská 
 
  Za: 6     Proti: 0    Zdržali sa: 0     Neprítomný/í: Mgr. Miroslav Kocúr                                                                     

3. Zapisovateľku: Iveta Homičková 
 
  Za: 6     Proti: 0    Zdržali sa: 0     Neprítomný/í: Mgr. Miroslav Kocúr                                                                                                          

 
 

U z n e s e n i e  č. 67/8/2019 
 
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: Mgr. Miroslav Kocúr                                                                                                     

 
 
 
 
 
 



U z n e s e n i e  č. 68/8/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov 
zo 7. zasadnutia 
 

B. Berie na vedomie: 
Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov 
zo 7. zasadnutia 
 
Za: 6     Proti: 0    Zdržali sa: 0     Neprítomný/í:  Mgr. Miroslav Kocúr                                                                                                              

 
 

U z n e s e n i e  č. 69/8/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Správu z finančnej kontroly výdavkových pokladničných dokladov za 
obdobie január 2019 – jún 2019 
 

B. Berie na vedomie: 
Správu z finančnej kontroly výdavkových pokladničných dokladov za 
obdobie január 2019 – jún 2019 
 
Za: 6     Proti: 0    Zdržali sa: 0     Neprítomný/í:  Mgr. Miroslav Kocúr                                                                                                          

 
 

U z n e s e n i e  č. 70/8/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Predložené ponuky na schválenie úveru na dofinancovanie MŠ 
 

B. Berie na vedomie: 
Ponuku Prima Banky – druh úveru municipálny úver zo sumy 49.791,- € 
na 80.000,- €, čo je navýšenie o 30.209,-  € 
Ponuku VÚB – na financovanie rekonštrukcie MŠ vo výške 30.000,- € 
 

C. Doporučuje: 
Pripraviť záväznú ponuku úveru na ďalšie zastupiteľstvo 
Za: 6     Proti: 0    Zdržali sa: 0     Neprítomný/í: Mgr. Miroslav Kocúr                                                                                   



U z n e s e n i e  č. 71/8/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Berie na vedomie: 

Predloženie ponuky za zriadenie obecnej knižnice 
 

B. Schvaľuje: 
Zriadenie obecnej knižnice, zriaďovaciu listinu obecnej knižnice, 
knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice, štatút obecnej knižnice 
 
Za: 6     Proti: 0    Zdržali sa: 0     Neprítomný/í:  Mgr. Miroslav Kocúr                                                                                                                                
 
 

U z n e s e n i e  č. 72/8/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Berie na vedomie: 

Informácie o plánovaných akciách do konca roka 
 
Za: 7     Proti: 0    Zdržali sa: 0     Neprítomný/í:  0                                                                                                                                                                               
 
 
 
 

V Rudlove dňa: 10.10.2019                         
 
 

 
Starosta obce: Ing. Juraj Vasiľ                         ........................................ 
  
Overovatelia:  Ing. Ľudmila Lešková               ........................................ 
 
                        Mgr. Mária Raškovská             ........................................ 
 
Zapisovateľka: Iveta Homičková                      ........................................ 
                                                                    


