
               
 

Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Rudlove konaného dňa 14.11.2019 
 

 
Prítomní poslanci:        Mgr. Ján Benčík 
                                     Stanislav Homičko 
                                     Mgr. Miroslav Kocúr 
                                     Ing. Ľudmila Lešková 
                                     Mgr. Mária Raškovská 
                                     Ladislav Sukovský  
Neprítomní poslanci:   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 úveru z Prima banky na dofinancovanie obnovy MŠ 

 – stanovisko hlavného kontrolóra obce k čerpaniu úveru 
6. Podanie informácie ohľadne projektu Sanácia skládky  
7. Rôzne: 

- informácia ohľadne dotácie z MF 
- informácia o povinnostiach obce upravené v zákone č. 448/2008 

o sociálnych službách 
- vyhodnotenie akcií za mesiac október 2019 
- žiadosť spoločnosti UPC o vydanie súhlasného stanoviska na 

realizáciu optickej siete 
8. Interpelácie poslancov 
9. Diskusia 
10. Návrh na uznesenie 
11. 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. Mária Raškovská 
                                                Ing. Ľudmila Lešková 
                                                Mgr. Miroslav Kocúr 
     Za overovateľov zápisnice určil poslancov:  Mgr. Ján Benčík 
                                                                            Stanislav Homičko 
 
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 z 8. zasadnutia OZ vypracoval Ing. Ján  
     Koscelník – hlavný kontrolór. 
 
5. Schválenie úveru z Prima banky na dofinancovanie obnovy MŠ 
    Starosta obce oslovil prítomnú pani Faybíkovú pracovníčku Prima banky    
    k bližšiemu vysvetleniu podmienok prijatia úveru na dofinancovanie obnovy  
    MŠ. Pani Faybíková zdôraznila, že prijatím úveru získava naša obec výhodnú  
    úrokovú sadzbu, ktorá je vo výške 1%. Ďalšou výhodou je, že obec nemusí  
    predkladať banke žiadne zúčtovacie doklady. Pri mimoriadnej splátke  
    nevznikajú žiadne úroky. 
    P. Sukovský: pri účele úveru – vypustiť z ponuky prevádzkové potreby obce 
 
6. Podanie informácie ohľadne projektu Sanácia skládky  
    Starosta obce informoval o úspešnom ukončení odstránenia nelegálnej  
    skládky odpadu v obci Rudlov. Bola vykonaná fyzická aj administratívna  
    kontrola zo strany Ministerstva vnútra a boli poukázané finančné prostriedky  
    v zmysle platnej zmluvy o NFP vo  výške 95 % .  
     
7. Rôzne:  
    - bola podaná informácia ohľadom dotácie z Ministerstva financií SR na  
       výstavbu chodníka 
    - starosta obce informoval o povinnostiach obce, ktoré sú upravené v zákone  
      č. 448/2008 o sociálnych službách 
 



    - vyhodnotenie akcií za mesiac október 2019:  
      a) výstup na Praporec – 12.10. 
      b) zájazd do Poľska – 12.10. 
      c) krížová cesta Javorová – 19.10. 
      d) stretnutie jubilantov (60,70,80-ročných) – 24.10.  
   - starosta obce informoval poslancov o predložení žiadosti spoločnosti UPC  
      o vydanie súhlasného stanoviska na realizáciu optickej siete 
 
8. Interpelácie poslancov 
    - p. Kocúr: na obecnej stránke chýbajú fotografie z jednotlivých obecných  
      akcií  
    -p. Sukovský: kedy budú nové značky v obci 
       -starosta: je to dlhodobejšia záležitosť 
       
9. Diskusia: 
      - p. Stanislav Gordan (občan Rudlova) prítomný na OZ. Bol mu udelený 
poslancami OZ súhlas na príspevok do diskusie:  
         -žiada, aby obec doplácala dôchodcom za stravu 
           -starosta: je potrebné prijať VZN, v ktorom bude zadefinovaný príspevok  
            podľa výšky dôchodku 
            (návrh VZN pripravia: p. Ladislav Sukovský, p. Stanislav Homičko a p.  
              Bc. Ondrej Nemčík) 
         -  poukázal na veľký  ročný príspevok pre miestnu cirkev 
         - požaduje vybrať rúru z rigolu oproti svojho domu  
           Starosta: rúra s premostením slúži, ako  jediné prístupové miesto na 
obecnú parcelu, kde je v budúcnosti plánovaná výstavba chodníka. Po výstavbe 
chodníka dôjde k celkovej úprave rigolu.  
                                                     
10. Návrh na uznesenie 
         Predniesla Ing. Ľudmila Lešková 
 
 

U z n e s e n i e  č. 73/9/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
 
A. Schvaľuje: 

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

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



2. Overovateľov zápisnice:  Mgr. Ján Benčík 
                                         Stanislav Homičko 

 
            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. 74/9/2019 

 
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. 75/9/2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
 
A. Prerokovalo: 

 
Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov 
z 8. zasadnutia 
 

B. Berie na vedomie: 
 
Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov 
z 8. zasadnutia 
 
Za:  6    Proti: 0     Zdržali sa: 0      Neprítomný/í: Eduard Trebuňák      
                                                                                                            



U z n e s e n i e  č. 76/9/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
 
A. Prerokovalo: 

 
Indikatívnu ponuku financovania pre Obec Rudlov z Prima Banky 
 

B. Berie na vedomie: 
 

Kladné stanovisko hlavného kontrolóra s odporúčaním OZ v Rudlove 
schváliť úver z pôvodnej výšky 49.791,- € o navýšenie 30.209,- € na 
sumu 80.000,- €   
 

C. Schvaľuje: 
 
Úver z pôvodnej výšky 49.791,- € o navýšenie 30.209,- € na sumu 
80.000,- €  v zmysle spracovanej indikatívnej ponuky Prima Banky 
  
Za:  6    Proti: 0     Zdržali sa: 0      Neprítomný/í: Eduard Trebuňák      
                                                                                                            

 
U z n e s e n i e  č. 77/9/2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
 
A. Berie na vedomie: 

 
Informáciu ohľadom projektu Sanácia skládky odpadu v obci Rudlov 
 
Za:  6    Proti: 0     Zdržali sa: 0      Neprítomný/í: Eduard Trebuňák      
                                                                                                            

 
U z n e s e n i e  č. 78/9/2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
 
A. Berie na vedomie: 

 
1. Informáciu ohľadom dotácie vo výške 13.000,- € z MF SR, ktorá je 

účelovo určená na čiastočnú úhradu výdavkov akcie: Výstavba 
chodníka v obci, LV 393, na kapitálové výdavky 



2. Informáciu o povinnostiach obce upravené v zákone č. 448/2008 
o sociálnych službách 

3. Vyhodnotenie akcií za mesiac október 2019 
4. Žiadosť pre udelenie súhlasu na vybudovanie elektronickej 

komunikačnej siete spoločnosti UPC Broadband Slovakia, s.r.o. na 
území obce Rudlov  

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

 
 
 
 

 
 

V Rudlove dňa: 15.11.2019                         
 
 

 
Starosta obce: Ing. Juraj Vasiľ                         ........................................ 
  
Overovatelia:  Mgr. Ján Benčík                        ........................................ 
 
                        Stanislav Homičko                    ........................................ 
 
Zapisovateľka: Iveta Homičková                      ........................................ 
                                                                    


