
               
 

Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Rudlove konaného dňa 13.12.2019 
 

 
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. Prerokovanie a schválenie VZN č.  3/2019 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku 
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu  
7. Schválenie rozpočtu na rok 2020 
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na  obdobie 1 – 6/2020 
9. Úprava rozpočtu na rok 2019 – zmena č. 2 
10. Komisie OZ – doplnenie členov 
11. Predloženie zmluvy CVČ 
12. Rôzne: 

- prejednanie akcií – mesiac december 2019 
13. Interpelácie poslancov 
14. Diskusia 
15. Návrh na uznesenie 
16. 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  
                                                Mgr. Mária Raškovská 
 
    Za overovateľov zápisnice určil poslancov:  Mgr. Ján Benčík 
                                                                            Eduard Trebuňák 
 
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 9. zasadnutia OZ vypracoval Ing. Ján  
     Koscelník – hlavný kontrolór. 
 
5. Prerokovanie a schválenie VZN č. 3/2019 o miestnych daniach  
    a miestnom poplatku 
    Poslanci prejednali navýšenie sumy poplatku za vývoz odpadu, nakoľko obec  
    na tieto služby dopláca.  
    Starosta obce zdôraznil, že je potrebné, aby občania separovali odpad. 
    
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu  
    Hlavný kontrolór obce predložil stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok  
    2020 a návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2022, v ktorom  
    odporučil obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu na rok 2020  
    a zobrať na vedomie návrh rozpočtu na rok 2021 a 2022  
 
7. Schválenie rozpočtu na rok 2020  
    Poslancom OZ bol predložený návrh rozpočtu na roky 2020 – 2021. Starosta  
    Obce podrobne informoval poslancov o jednotlivých oddieloch a v príjmovej  
    a výdavkovej časti. 
    Na rok 2020 bol schválený rozpočet ako vyrovnaný v sume 416.400,- €  
    a rozpočet na roky 2021 a 2022 poslanci zobrali na vedomie.  



8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 1. – 6. 2020  
    V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
     v znení neskorších zmien a doplnkov hlavný kontrolór obce predložil      
     poslancom plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020  
 
 9. Úprava rozpočtu na rok 2019 – zmena č. 2  
     Informáciu o úprave rozpočtu v jednotlivých oddieloch a položkách podal  
     starosta obce. Celkový rozpočet bol navýšený v príjmovej a výdavkovej časti  
     zo sumy 366.396,- € na sumu 444.196,- €   
 
10.Komisie OZ – doplnenie členov  
     Z dôvodu vzdania sa mandátu poslanca Bc. Matúša Bochina, ktorý pôsobil 
     v jednotlivých komisiách, bola na jeho miesto menovaná Ing. Ľudmila  
     Lešková.   
 
11.Predloženie zmluvy CVČ  
     Starosta obce predložil poslancom na schválenie Zmluvu o poskytovaní  
     finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s mestom  
     Vranov nad Topľou   
 
12. Rôzne:  

1. Vianočný koncert speváckeho zboru Chrysostomos v Chráme 
Narodenia Presvätej Bohorodičky v Rudlove, ktorý sa uskutoční 
29.12.2019 so začiatkom o 15:00 hod. 

2. Silvester, kedy z úcty k tragickej udalosti v Prešove sa v našej obci 
neuskutoční ohňostroj 

3. Termín uskutočnenia Rudlovského šlapáku na deň 17.05.2020 
4. Vzdanie sa funkcie kronikárky p. Mgr. Magdalény Nemčíkovej  
5. Možnosť zakúpenia Avie z obce Soľ 
6. List dvoch obcí Kolíňany a Jelenec, v ktorom starostovia prosia 

o pomoc pre pozostalých, ktorým pri tragickej udalosti dňa 13.11.2019 
nehodou nákladného auta a autobusu zahynuli členovia rodín 

7. Tragická udalosť: výbuch plynu v Prešove 
8. Informáciu chodník. Zmena projektovej dokumentácie bola zadaná 

projektantke pani Hamaďakovej, ktorá vypracovala pôvodný projekt. 
Po vypracovaní zmeny projektu sa pristúpi k vybavovaniu územného 
rozhodnutia a stavebného povolenia. Zrealizuje  sa výber dodávateľa. 
O časovom plnení bude vždy podaná  pre poslancov informácia.   

     
13. Interpelácie poslancov 
    *p. Lešková: čo s akciou šľapáčik, ktorý sa pravidelne koná v decembri? 
       -starosta: nakoľko v KD je prevádzka materskej škôlky, tak v tomto roku sa  
                    šľapáčik nekoná 



    * p.Kocúr: či je v rozpočte zahrnutý aj príspevok na stravu dôchodcom 
       -starosta: v rozpočte to nie je zahrnuté, nakoľko nie je prijaté VZN,  
                       v ktorom bude konkrétne určená suma príspevku 
       -kontrolór: účinnosť VZN nemusí byť k 1.1. 
    *p. Trebuňák: ako to pokračuje s optikou 
       -starosta: Spoločnosť Slovak TELEKOM pokračuje podľa určeného 
harmonogramu. Práce budú prebiehať aj v mesiaci január. Ukončenie je 
plánované predbežne v mesiaci marec 2020. 
      *p. Sukovský: ako pokračuje rekonštrukcia MŠ 
           -starosta: Plánované ukončenie prác podľa zmluvy je koniec februára 
2020. Po uvedenom termíne bude podaná žiadosť na SIEA o platbu 
a zosúladenie financovania s projektovým managerom. V mesiaci marec bude 
podaná žiadosť o kolaudáciu, kde bude potrebné za vlastné peniaze zrealizovať 
úpravy, aby boli naplnené merateľné ukazovatele projektu. Hlavne výmena  
svietidiel, výmena bojlérov , doplnenie lokálnych rekuperačných jednotiek. V 
letných mesiacoch pokračovať na prácach v interiéri (stierky, dlažby a obklady v   
umyvárke a WC, úprava herne – stierky a montáž plávajúcej podlahy, doplnenie 
zariaďovacích predmetov v kuchyni MŠ.    
     
14. Diskusia: 
      * p. Sukovský: poďakovanie za spracovanie a distribúciu Rudlovských  
                               novín 
      * p. Raškovská: dotazy od občanov, že kedy sa uskutoční ďalšia verejná  
                                 schôdza 
          -starosta: zatiaľ je v KD prevádzka MŠ. Predpoklad je jeseň 2020. 
       * p. Kocúr: či sa pripravuje VZN o príspevku na stravu pre dôchodcov 
           -p. Sukovský: je pripravený návrh VZN 
       * p. starosta podal informáciu, že máme na 9 mesiacov na 2 rôzne projekty  
          zamestnaných 2 UoZ: Gordan Patrik a Duda Rudolf 
                                                     
15. Návrh na uznesenie 
         Predniesla Mgr. Mária Raškovská 

 
U z n e s e n i e  č. 79/10/2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Schvaľuje: 

1. Návrhovú komisiu v zložení:   
Stanislav Homičko 

         Za:  6    Proti: 0     Zdržali sa: 1      Neprítomný/í:  0      
     Ladislav Sukovský 

         Za:  6     Proti: 0    Zdržali sa: 1       Neprítomný/í: 0        



      Mgr. Mária Raškovská 
          Za:  6    Proti:  0    Zdržali sa: 1      Neprítomný/í: 0                                                                                            

2. Overovateľov zápisnice:  
     Mgr. Ján Benčík 

         Za:  6     Proti: 0    Zdržali sa: 1       Neprítomný/í: 0        
      Eduard Trebuňák 

          Za:  6    Proti:  0    Zdržali sa: 1      Neprítomný/í: 0         
3. Zapisovateľku: Iveta Homičková 

          Za:  7    Proti:  0   Zdržali sa:  0      Neprítomný/í:  0      

         
 
 

U z n e s e n i e  č. 80/10/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A.  Prerokovalo: 

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
B.  Schválilo: 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
      Za:  7    Proti: 0    Zdržali sa: 0     Neprítomný/í:  0       

         
U z n e s e n i e  č. 81/10/2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov 
z 9. zasadnutia 

B. Berie na vedomie: 
Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov 
z 9. zasadnutia 
Za:   7   Proti: 0    Zdržali sa:   0   Neprítomný/í:  0                                                                     

 
U z n e s e n i e  č. 82/10/2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 o miestnych daniach 
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
na území obce Rudlov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2014 
 
 



B. Schvaľuje: 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 o miestnych daniach 
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
na území obce Rudlov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2014 
Za:  7    Proti:  0   Zdržali sa:  0    Neprítomný/í:  0                                                                     

 
U z n e s e n i e  č. 83/10/2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Rudlov na rok 
2020 a návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021 - 2022 

B. Berie na vedomie: 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Rudlov na rok 
2020 a návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021 - 2022 
Za:  7    Proti:  0   Zdržali sa:  0    Neprítomný/í:   0                                                                    

 
U z n e s e n i e  č. 84/10/2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 
B. Schvaľuje: 

Návrh rozpočtu Obce Rudlov na rok 2020 ako vyrovnaný v príjmovej 
a výdavkovej časti v sume 416.400,- € 

C. Berie na vedomie: 
Návrh rozpočtu Obce Rudlov na roky 2021 - 2022 
Za: 7     Proti:  0   Zdržali sa:  0    Neprítomný/í:  0                                                                                

 
U z n e s e n i e  č. 85/10/2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 
B. Schvaľuje: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 
Za:  7    Proti:  0   Zdržali sa: 0     Neprítomný/í: 0                                                             

 
 
 
 



U z n e s e n i e  č. 86/10/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2019 
B. Schvaľuje: 

Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2019 v príjmovej a výdavkovej časti 
zo sumy 366.396,- € na sumu 444.196,- € 
Za:   7   Proti: 0    Zdržali sa:  0    Neprítomný/í:  0                                                                     

        
U z n e s e n i e  č. 87/10/2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Doplnenie nových členov do komisií OZ 
B. Schvaľuje: 

Doplnenie nových členov do komisií OZ, ako výmenu za Bc. Matúša 
Bochina: 
Člen komisie pre ochranu verejného poriadku:  
Ing. Ľudmila Lešková 
Predseda komisie pre kultúru, mládež, šport a školstvo:  
Ing. Ľudmila Lešková 
Za:  6    Proti: 0    Zdržali sa:  1    Neprítomný/í:    0                                                                   

 
U z n e s e n i e  č. 88/10/2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Predloženú zmluvu o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové 
vzdelávanie detí a mládeže na rok 2020 medzi obcou Rudlov a mestom 
Vranov nad Topľou 

B. Schvaľuje: 
Zmluvu o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie 
detí a mládeže na rok 2020 medzi obcou Rudlov a mestom Vranov nad 
Topľou vo výške 10,- €/1dieťa 
Za:  7    Proti:  0   Zdržali sa:  0    Neprítomný/í: 0                                                               

 
 
 
 
 



U z n e s e n i e  č. 89/10/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Berie na vedomie: 

1. Informáciu o pripravovanom vianočnom koncerte speváckeho zboru 
Chrysostomos v Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Rudlove, 
ktorý sa uskutoční 29.12.2019 so začiatkom o 15:00 hod. 

2. Informáciu o blížiacom sa Silvestri, kedy z úcty k tragickej udalosti 
v Prešove sa v našej obci neuskutoční ohňostroj 

3. Informáciu o termíne uskutočnenia Rudlovského šlapáku na deň 
17.05.2020 

4. Informáciu o vzdaní sa funkcie kronikárky v obci Rudlov p. Mgr.  
Magdalény Nemčíkovej k 31.12.2019 

5. Informáciu o možnosti zakúpenia Avie z obce Soľ 
6. List dvoch obcí Kolíňany a Jelenec, v ktorom starostovia prosia 

o pomoc pre pozostalých, ktorým pri tragickej udalosti dňa 13.11.2019 
nehodou nákladného auta a autobusu zahynuli členovia rodín 

7. Informáciu o úprave projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka 
k cintorínu a ku chrámu v zmysle cenovej ponuky.    

 
B. Schvaľuje: 

 
1. Kronikárku obce Rudlov Mgr. Máriu Raškovskú od 01.01.2020 
     Za:  6    Proti:  0   Zdržali sa:  1    Neprítomný/í: 0                                                                      
2. Príspevok pre obce Kolíňany a Jelenec vo výške 200,- € a príspevok 

pre Prešov vo výške 100,- € 
     Za:  7    Proti:  0   Zdržali sa:  0    Neprítomný/í: 0                                                                      
3. Úpravu projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka vypracovanú 

pani Ing. Boženou Hamaďákovou v zmysle cenovej ponuky za 300,- €.  
     Za:  7    Proti:  0   Zdržali sa:  0    Neprítomný/í: 0                                                                      

 
         

V Rudlove dňa: 16.12.2019                         
 

 
Starosta obce: Ing. Juraj Vasiľ                         ........................................ 
  
Overovatelia:  Eduard Trebuňák                     ........................................ 
 
                        Mgr. Ján Benčík                        ........................................ 
 
Zapisovateľka: Iveta Homičková                      ........................................  


