
               

Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Rudlove konaného dňa 27.01.2020 
 
Prítomní poslanci:        Mgr. Ján Benčík 
                                     Stanislav Homičko 
                                     Ing. Ľudmila Lešková 
                                     Mgr. Mária Raškovská 
                                     Ladislav Sukovský  
                                      
Neprítomní poslanci (ospravedlnení):        Mgr. Miroslav Kocúr 
                                                                    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. Základná škola – komplexné zhodnotenie – predloženie správy 
6. Výzva na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych 

potrieb a riešenia nepriaznivých situácií rómskej komunity  
7. Schválenie kronikárskeho záznamu za rok 2018 
8. Rôzne: 

- podanie informácie Rudlovský šlapák 
- pracovná verzia VZN – príspevok strava dôchodcovia 
- príspevok pre reprezentantov obce 

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 
                                                Stanislav Homičko  
                                                Mgr. Ján Benčík 
 
    Za overovateľov zápisnice určil poslancov:  Mgr. Mária Raškovská 
                                                                            Ladislav Sukovský 
 
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 10. zasadnutia OZ vypracoval Ing. Ján  
     Koscelník – hlavný kontrolór. 
 
5. Základná škola – komplexné zhodnotenie – preloženie správy 
    Správu predniesla riaditeľka ZŠ v Rudlove p. PaedDr. Zuzana Stanovčáková. 
    Správa obsahuje informácie o zamestnancoch školy, rade školy, počte  
    a dochádzke žiakov, učebné plány, štruktúru tried, výsledky súťaží  
    a olympiád, projekty do ktorých je škola zapojená, výsledky inšpekčnej  
    činnosti, finančné a hmotné zabezpečenie, plnenie stanoveného cieľa, úspechy  
    a nedostatky, voľnočasové aktivity, spoluprácu školy s rodičmi a verejnosťou.   
    Starosta obce vysvetlil financovanie školy a príjmy školy. Finančné    
    prostriedky prichádzajú mesačne vo forme školskej dotácie. Dotačné  
    prostriedky  sa    musia vyčerpať do 31.03. nasledujúceho roka. V tomto roku  
    po vzájomnej dohode s riaditeľkou školy sa dočerpajú finančné prostriedky    
    (z roku 2019) na   havarijné vybavenie školy (výmena gamatiek, montáž   
    LED svietidiel, zakúpenie písacích stolov a stoličiek, zakúpenie počítačov,  
    notebookov a didaktických pomôcok. 
    Predseda rady školy p. Ladislav Sukovský sa vyjadril, že s obsahom  
    výročných správ je každoročne oboznámený a vysoko vyzdvihol snahu  
    zriaďovateľa a úsilie zamestnancov školy o jej chod a zveľaďovanie. 
          
6. Výzva na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych  
    potrieb a riešenia nepriaznivých situácií rómskej komunity 
    Starosta obce predložil poslancom výzvu na predkladanie žiadostí 
    o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 



    na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne 
    nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020, ktorej účelom je  
    podpora vzdelávania a výchovy. Predmetom žiadosti je vybavenie školskej  
    kuchyne v rozsahu : sporák, konvektomat, myčka riadu, pracovné stoly, ktoré  
    sú v nevyhovujúcom stave.   
    Poslanci schválili podanie žiadosti s 5% spoluúčasťou z celkových výdavkov  
    projektu. 
 
  7. Schválenie kronikárskeho záznamu za rok 2018  
      Poslancom bol predložený kronikársky záznam za rok 2018, ktorý  
      spracovala kronikárka obce Mgr. Magdaléna Nemčíková  
 
8. Rôzne:  

1. Podanie informácie Rudlovský šlapák 
- informácie podala riad. ZŠ Rudlov PaedDr. Zuzana Stanovčáková, 

ktorá poslancom predložila propozície 7. ročníka Rudlovského 
šlapáku, ktorý sa bude konať v nedeľu 17.05.2020, dospelí budú 
rozdelení do 9. kategórii, deti a dorast do 14. kategórii a novinka 
v tomto roku bude „nordic walking“ čiže chôdza s palicami  

2. Pracovná verzia VZN – príspevok strava dôchodcovia 
- predseda komisie pre sociálnu oblasť p. Ladislav Sukovský predložil 

pracovnú verziu spracovaného VZN 
- k danému VZN majú poslanci podať pripomienky do 20.02.2020, aby 

sa následne návrh VZN mohol vyvesiť na úradnej tabuli 
3. Príspevok pre reprezentantov obce 
- p. Jana Lukačková ústne požiadala pána starostu o podporu pri        

reprezentácii obce  
 -   obec má prijaté VZN obce o podmienkach poskytovania dotácií  
     a návratných finančných výpomoci z rozpočtu obce č. 1/2007  
     z 20.06.2007, kde je presne uvedené ako postupovať a žiadať podporu  
      

  9. Interpelácie poslancov    
 *p. Sukovský: ako prebiehajú práce  na MŠ? 
        -starosta: podal informáciu, že bola podaná žiadosť o platbu v rozsahu 95%  
         z celkových oprávnených výdavkov. Bude vykonaná kontrola zo strany  
         SIEA. Z vlastných prostriedkov je potrebné k splneniu merateľných  
         ukazovateľov a  vydaniu energetického certifikátu do kolaudácie  
         zabezpečiť výmenu svietidiel, výmenu bojlerov s energetickou triedou A,  
         montáž  min. 6 lokálnych rekuperačných jednotiek. Následne bude  
         vykonaná úprava interiéru. Všetky potrebné veci  v rozsahu schváleného  
         rozpočtu pre rok 2020. Predpoklad kolaudácie je v mesiaci apríl.  
         Nedorobky, ktoré sa nestihli zrealizovať z dôvodu počasia budú vykonané  
         v jarných mesiacoch.  



          
10. Diskusia: 
      * p. Raškovská: ako pokračujú práce s optikou? 
          -starosta: práce prebiehali aj v mesiaci január. Predpoklad ukončenia  
           stavby koniec februára – začiatok marca 2020  
 
       * p. Homičko: za plotom cintorína sú konáre, ktoré je potrebné odpratať  
                               zamestnancami na menších obecných službách 
 
        Informácie pána starostu: 

- potrebná separácia odpadu 
- príprava zmlúv na hrobové miesta 
- poďakovanie všetkým zúčastneným na akcii 75. výročie oslobodenia 

obce 
- uskutočnená hĺbková kontrola PO 
- potrebné vypracovať VZN – požiarny štatút 
- p. S. Gordan – požiadavka na komasáciu pozemkov 

                       -nájom za parcelu na miestnom ihrisku 
- spor Jana Lukáčková a rod. Trebuňáková - zvolané stretnutie na  
                                                                        31.01.2020  

                                                     
11. Návrh na uznesenie 
         Predniesol  Mgr. Ján Benčík 
 

U z n e s e n i e  č. 90/11/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Schvaľuje: 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Benčík 
                                                Ing. Ľudmila Lešková 
                                                Stanislav Homičko  
 

       Za: 5      Proti: 0  Zdržali sa: 0  Neprítomný/í: Mgr. Miroslav Kocúr 
                                                                                 Eduard Trebuňák       

2. Overovateľov zápisnice: Mgr. Mária Raškovská 
                                         Ladislav Sukovský  

 
       Za: 5      Proti: 0  Zdržali sa: 0  Neprítomný/í: Mgr. Miroslav Kocúr 
                                                                                  Eduard Trebuňák       

    Zapisovateľku: Iveta Homičková 
 
        Za: 5      Proti: 0  Zdržali sa: 0  Neprítomný/í: Mgr. Miroslav Kocúr 
                                                                                  Eduard Trebuňák   



U z n e s e n i e  č. 91/11/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
 
A.  Prerokovalo: 

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

B.  Schválilo: 
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 
Za: 5      Proti: 0  Zdržali sa: 0  Neprítomný/í: Mgr. Miroslav Kocúr 
                                                                          Eduard Trebuňák       

 
 

U z n e s e n i e  č. 92/11/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
 
A. Prerokovalo: 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov 
z 10. zasadnutia  
 

B. Berie na vedomie: 
Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov 
z 10. zasadnutia  
 
Za: 5      Proti: 0  Zdržali sa: 0  Neprítomný/í: Mgr. Miroslav Kocúr 
                                                                          Eduard Trebuňák       

          
 

 U z n e s e n i e  č. 93/11/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
 
A. Prerokovalo: 

Základná škola – komplexné zhodnotenie – predloženie správy 
 

B. Berie na vedomie: 
Správu z komplexného zhodnotenia základnej školy v Rudlove 
 
Za: 5      Proti: 0  Zdržali sa: 0  Neprítomný/í: Mgr. Miroslav Kocúr 
                                                                          Eduard Trebuňák       



  U z n e s e n i e  č. 94/11/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
 
A. Prerokovalo: 

Výzvu na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych 
potrieb a riešenia nepriaznivých situácií rómskej komunity 
 

B. Schvaľuje: 
Podanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia 
nepriaznivých situácií rómskej komunity s 5% spoluúčasťou z celkových 
výdavkov projektu 
 
Za: 5      Proti: 0  Zdržali sa: 0  Neprítomný/í: Mgr. Miroslav Kocúr 
                                                                          Eduard Trebuňák       

          
 

  U z n e s e n i e  č. 95/11/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
 
A. Prerokovalo: 

Kronikársky záznam obce Rudlov za rok 2018 
 

B. Schvaľuje: 
Kronikársky záznam obce Rudlov za rok 2018 
 
Za: 5      Proti: 0  Zdržali sa: 0  Neprítomný/í: Mgr. Miroslav Kocúr 
                                                                           Eduard Trebuňák                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U z n e s e n i e  č. 96/11/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
 
A. Berie na vedomie: 

1. Informáciu ohľadom akcie Rudlovský šlapák 
2. Predloženú pracovnú verziu všeobecne záväzného nariadenia – 

príspevok na stravu dôchodcom 
3. Informáciu ohľadom príspevku pre reprezentantov obce s poukázaním 

na VZN obce o podmienkach poskytovania dotácií a návratných 
finančných výpomoci z rozpočtu obce č. 1/2007 z 20.06.2007 

 
Za: 5      Proti: 0  Zdržali sa: 0  Neprítomný/í: Mgr. Miroslav Kocúr 
                                                                          Eduard Trebuňák                  

              
 

V Rudlove dňa: 28.01.2020                         
 
 

 
Starosta obce: Ing. Juraj Vasiľ                         ........................................ 
  
Overovatelia:  Mgr. Mária Raškovská             ........................................ 
 
                        Ladislav Sukovský                     ........................................ 
 
Zapisovateľka: Iveta Homičková                      ........................................ 
                                                                    


