
                                               Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Rudlove konaného dňa 15.05.2020 
 
Prítomní poslanci:                Mgr. Ján Benčík 
                                             Stanislav Homičko 
                                             Mgr. Miroslav Kocúr 
                                             Ing. Ľudmila Lešková 
                                             Mgr. Mária Raškovská 
                                             Ladislav Sukovský  
Neprítomný/í poslanec/i:     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 ročného plánu obce Rudlov na rok 2020 na úseku CO 
6. Predloženie návrhu VZN 1/2020 o podmienkach poskytovania príspevku 

na stravovanie pre dôchodcov  
7. Predloženie návrhu VZN 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území 

obce Rudlov 
8. Informácia o rekonštrukcii MŠ 
9. Informácia o schválení dotácie na revitalizáciu verejného priestranstva 
10. Informácia o pripravovaných rozpočtových opatreniach 
11. Rôzne: 

- schválenie dotácie pre DHZO Rudlov 
- výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce 
- predloženie oznámenia o majetkových pomeroch v súlade s ústavným 

zákonom 
- žiadosť k pripravovanému zámeru 
- skládka odpadu na pozemku za domom s. číslo 18 
- delegovanie členov vyraďovacej komisie 

12. Interpelácie poslancov 
13. Diskusia 
14. Návrh na uznesenie 
15. 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 
    Členov návrhovej komisie: Ing. Ľudmila Lešková 
                                                Mgr. Ján Benčík  
                                                Ladislav Sukovský 
 
    Za overovateľov zápisnice určil poslancov:  Mgr. Mária Raškovská 
                                                                            Stanislav Homičko 
 
    Starosta obce určil za zapisovateľku Ivetu Homičkovú 
 
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
    Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh programu rokovania obecného 
    zastupiteľstva. Poslanci k danému programu nemali námietky a program 
    schválili. Na základe podnetu poslanca Mgr. Miroslava Kocúra bol doplnený 
    ďalší bod programu riešenie skládky na s. č. 18. Poslanci schválili uvedený 
    bod programu. 
 
 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 11. zasadnutia OZ vypracoval Ing. Ján 
     Koscelník – hlavný kontrolór. 
 
5. Ročný plán obce Rudlov na rok 2020 na úseku CO  
    Starosta obce predložil poslancom spracovaný ročný plán obce Rudlov  
    s termínmi na jeho plnenie.  
    Je potrebné doplniť nových členov. 
    p. Sukovský - nakoľko sklad CO má zastaralý materiál je potrebné požiadať  
                           o jeho vyradenie, obmenu, alebo doplnenie  
 
    p. Mgr. Miroslav Kocúr sa o 18:10 hod. dostavil na zasadnutie OZ 
          
6. Návrh VZN 1/2020 o podmienkach poskytovania príspevku na  
    stravovanie pre dôchodcov 
    Starosta predložil návrh VZN 1/2020. Po dôkladnom zvážení sa poslanci  
    uzhodli vzhľadom na neľahkú finančnú situáciu a výpadok podielových daní  
    spôsobených pandémiou koronavírusu, aby VZN 1/2020 nadobudlo účinnosť 
    od 01.01.2021 
 



7. Návrh VZN 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce   
    Rudlov  
    Poslanci po prejednaní predložený návrh schválili.  
 
8. Informácia o rekonštrukcii MŠ 
    Starosta obce informoval poslancov o doterajších vykonaných prácach na  
    budove škôlky projekt: Zníženie energetickej náročnosti MŠ. Informoval  
    o financovaní škôlky o 2 žiadostiach o platbu z NFP. Zdôraznil, že  
    k úspešnému  ukončeniu projektu a získaniu kolaudačného rozhodnutia bolo  
    potrebné zrealizovať na vlastné náklady: montáž  nových LED svietidiel,  
    montáž 2  elektrických bojlérov s tepelným čerpadlom, dodávka a montáž 6  
    ks lokálnych rekuperačných jednotiek, revízia elektrických rozvodov  
    a spracovanie energetického certifikátu, aby boli splnené merateľné  
    ukazovatele. Na všetky čiastkové úkony boli spracované cenové ponuky  
    a prieskum trhu.  
    Druhou dôležitou obnovou je interiér materskej školy. Na interiér škôlky je  
    vypísaná súťaž a výzva na podávanie cenových ponúk. Táto investícia bude  
    financovaná zo schváleného úveru z Prima banky. Predpokladaná investícia  
    do interiéru je 20.000,- € a rieši základné veci, ktoré boli doplnené  názornou  
    ukážkou fotodokumentácie. V interiéri sú započítané aj stavebné práce  
    kuchyne.  
    Starosta upozornil , že je potrebné riešiť výbavu kuchyne, pretože  
    zariaďovacie predmety sú už dávno po dobe životnosti a sú morálne zastaralé. 
    Upozornil, že je potrebné riešiť pred otvorením škôlky aj prístupový chodník  
    k materskej škole. Na uvedené akcie sú potrebné ďalšie finančné prostriedky. 

 
9. Informácia o schválení dotácie na revitalizáciu verejného priestranstva:  
    Informáciu podal starosta obce: Obci Rudlov bude poskytnutá podpora  
    formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020 v rámci Programu  
    obnovy dediny na účel Revitalizácia verejného priestranstva, vo výške  
    4,740,02 €.  Podmienkou poskytnutia dotácie je preukázanie spoluúčasti 5%  
    nákladov vo výške 249,48 €. 
    Na uvedenú akciu je vypísaná súťaž a s víťaznou firmou bude podpísaná  
    zmluva , ktorá bude zaslaná a  bude súčasťou dokumentácie, ktorú  je  
    potrebné zaslať na Environmentálny fond. 
 
10.Informácia o pripravovaných rozpočtových opatreniach:  
     Starosta obce zdôraznil, že vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu, ktorá  
     vznikla pandémiou koronavírusu, keď obciam boli ponížené podielové dane,  
     bude musieť obec pristúpiť k úprave rozpočtu, nakoľko obec počíta  
     s výpadkom cca 17.000,- €. 

  
 



11.Rôzne:  
     Starosta obce informoval poslancov o: 

- schválení dotácie pre DHZO Rudlov 
- výpočte vytriedenia komunálnych odpadov obce Rudlov 
- predložení oznámení o majetkových pomeroch v súlade s ústavným 

zákonom 
     Poslanci prejednali: 

- predloženú žiadosť k pripravovanému zámeru Petra Dankoviča 
a manž. Evy Dankovičovej  

- skládku odpadu na pozemku za domom súp. číslo 18 
- delegovanie členov vyraďovacej komisie na vyradenie majetku už 

nepotrebných vecí z materskej školy 

  12. Interpelácie poslancov:    
       *p. Sukovský: pochvala za rýchle sprístupnenie optiky  
       *p. starosta: objednanie dopravných značiek 
                          - pochvala za vytvorenie skalky pred p. Habinovej   
                                           
   13. Návrh na uznesenie 
         Predniesla  Ing. Ľudmila Lešková 

                                                                   
U z n e s e n i e  č. 97/12/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Schvaľuje: 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľudmila Lešková 
                                                Mgr. Ján Benčík 
                                                Ladislav Sukovský  

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

2. Overovateľov zápisnice: Mgr. Mária Raškovská 
                                        Stanislav Homičko  

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

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

 
 
 
 



U z n e s e n i e  č. 98/12/2020 
 

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: Eduard Trebuňák 
                                                                                  Mgr. Miroslav Kocúr     

 
  U z n e s e n i e  č. 99/12/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov 
z 11. zasadnutia  

B. Berie na vedomie: 
Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov 
z 11. zasadnutia  
Za: 5     Proti: 0       Zdržali sa: 0      Neprítomný/í: Eduard Trebuňák 
                                                                                  Mgr. Miroslav Kocúr     

     
U z n e s e n i e  č. 100/12/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Ročný plán obce Rudlov na rok 2020 na úseku CO 
B. Schvaľuje: 

Ročný plán obce Rudlov na rok 2020 na úseku CO 
Za: 5     Proti: 0       Zdržali sa: 0      Neprítomný/í: Eduard Trebuňák 
                                                                                  Mgr. Miroslav Kocúr     

 
Mgr. Miroslav Kocúr sa o 18:10 hod. dostavil na zasadnutie OZ 

 
  U z n e s e n i e  č. 101/12/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Návrh VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania príspevku na 
stravovanie pre dôchodcov 
 



B. Schvaľuje: 
Návrh VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania príspevku na 
stravovanie pre dôchodcov s účinnosťou od 01.01.2021 
 Za: 6     Proti: 0       Zdržali sa: 0      Neprítomný/í: Eduard Trebuňák  

     
  U z n e s e n i e  č. 102/12/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Návrh VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce 
Rudlov 

B. Schvaľuje: 
Návrh VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce 
Rudlov 
Za: 6     Proti: 0       Zdržali sa: 0      Neprítomný/í: Eduard Trebuňák  

     
  U z n e s e n i e  č. 103/12/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Informáciu o rekonštrukcii MŠ 
B. Berie na vedomie: 

Informáciu o rekonštrukcii MŠ 
Za: 6     Proti: 0       Zdržali sa: 0      Neprítomný/í: Eduard Trebuňák  

 
  U z n e s e n i e  č. 104/12/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Informáciu o schválení dotácie na revitalizáciu verejného priestranstva 
B. Berie na vedomie: 

Informáciu o schválení dotácie na revitalizáciu verejného priestranstva 
Za: 6     Proti: 0       Zdržali sa: 0      Neprítomný/í: Eduard Trebuňák  

 
  U z n e s e n i e  č. 105/12/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Informáciu o pripravovaných rozpočtových opatreniach 
 
 



B. Berie na vedomie: 
Informáciu o pripravovaných rozpočtových opatreniach 
Za: 6     Proti: 0       Zdržali sa: 0      Neprítomný/í: Eduard Trebuňák  

             
                      U z n e s e n i e  č. 106/12/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Berie na vedomie: 

1. Schválenie dotácie pre DHZO Rudlov 
2. Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce 
3. Oznámenia o majetkových pomeroch v súlade s ústavným zákonom 
4. Žiadosť k pripravenému zámeru p. Petra Dankoviča s manželkou 

a žiadateľov upozorňuje, že uvedená parcela KNE 415/1 sa nachádza 
mimo intravilánu. Obec nemá vypracovaný Územný plán obce 
Rudlov. 

5. Delegovanie členov vyraďovacej komisie v zložení: 
Ladislav Sukovský 
Stanislav Homičko 
Mgr. Mária Raškovská 

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

1. S fyzickou obhliadkou na súpisnom čísle 18 dňa 18.05.2020 o 18:30 
hod. 

Za: 6     Proti: 0       Zdržali sa: 0      Neprítomný/í: Eduard Trebuňák  
                          
 
 
Starosta obce: Ing. Juraj Vasiľ                         ........................................ 
  
Overovatelia:  Mgr. Mária Raškovská             ........................................ 
 
                        Stanislav Homičko                     ........................................ 
 
Zapisovateľka: Iveta Homičková                      ........................................      


