
                                               Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Rudlove konaného dňa 18.06.2020 
 
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. Správa z  kontroly plnenia uznesení z  12. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 
5. Predloženie správy o výchovno – vzdelávacej činnosti jej výsledkoch  
     a podmienkach školy – MŠ Rudlov – predkladá – riaditeľka MŠ 
6. Predloženie Individuálnej výročnej správy obce Rudlov za rok 2019  
7. Stanovisko HK obce Rudlov k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019 
8. Schválenie záverečného účtu obce Rudlov za rok 2019 
9. Pravidlá kontrolnej činnosti HK obce Rudlov  
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Rudlov na II. polrok 2020 
11. Rôzne: 

- nedoplatky za dane a TKO – podanie informácie 
- zmluvy o nájme hrobových miest – podanie informácie 
- rekonštrukcia MŠ Rudlov – podanie informácie 
- prejednanie nákupu záhradnej techniky 

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: Mgr. Miroslav Kocúr 
                                                Mgr. Mária Raškovská  
                                                Stanislav Homičko 
 
    Za overovateľov zápisnice určil poslancov:  Ing. Ľudmila Lešková 
                                                                           Ladislav Sukovský 
 
    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.  
 
 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 12. zasadnutia OZ vypracoval Ing. Ján 
     Koscelník – hlavný kontrolór. 
 
5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti – MŠ Rudlov  
    Správu predložila riaditeľka MŠ Mgr. Jana Buchaľová.  
     
     Prítomných oboznámila o: 
    * počte detí v MŠ 
    * jednotlivých aktivitách  
    * potrebe zakúpiť interaktívne pomôcky pre deti 
    * potrebe zmeny  v rade  školy -  výmena výmena za  pani  Kozlovskú                                    
    * vysoko vyzdvihla spoluprácu s obecným úradom.  
        
6. Individuálna výročná správa obce Rudlov za rok 2019 
    Starosta obce predložil poslancom vypracovanú výročnú správu a k nej podal  
    bližšie informácie. Správa tvorí prílohu zápisnice. 
 
7. Stanovisko HK obce Rudlov k návrhu záverečného účtu za rok 2019  
    Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Rudlov za rok 2019 poslancom  
    predložil hlavný kontrolór obce Ing. Ján Koscelník, ktorý odporučil, aby  
    obecné zastupiteľstvo v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových  
    pravidlách územnej samosprávy schválilo záverečný účet výrokom  
    „celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“. 
 



 
8. Schválenie záverečného účtu obce Rudlov za rok 2019 
    Starosta obce predložil poslancom návrh záverečného účtu obce Rudlov za  
    rok 2019, ktorý spracovala pracovníčka obecného úradu p. Iveta Homičková. 
    Starosta podrobne rozobral jednotlivé kapitoly návrhu ZÚ a informoval 
    poslancov o celkovom hospodárení obce za rok 2019. 
    Poslanci schválili ZÚ výrokom „celoročné hospodárenie schvaľuje bez  
    výhrad“. 

 
9. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudlov:  
    Starosta obce predložil poslancom vypracovaný návrh hlavného kontrolóra  
    Ing. Jána Koscelníka o pravidlách kontrolnej činnosti.  
    Poslanci k danému bodu nemali pripomienky. 
 
10.Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020  
     Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej  
     činnosti, ktorý vypracoval Ing. Ján Koscelník, hlavný kontrolór obce Rudlov. 

  
11.Rôzne:  

- nedoplatky za dane a TKO – informáciu podala pracovníčka OcÚ p. 
Mária Habinová 

- zmluvy o nájme hrobových miest – informáciu podala pracovníčka 
OcÚ p. Mária Habinová 

- rekonštrukcia MŠ Rudlov – bližšie informácie podal starosta obce 
Informoval o podpísanej zmluve na úpravu interiéru MŠ Rudlov, 
podrobne informoval o časovom pláne rekonštrukcie a potrebe 
pracovného stretnutia  na stavbe s dodávateľom stavby  ohľadne 
vykonania ďalších prác.  

- nákup záhradnej techniky – o potrebe zakúpiť traktorovú kosačku 
informoval starosta obce, poslanci vyslovili súhlas k nákupu kosačky 

- výstavba chodníka od kultúrneho domu k miestnemu cintorínu – 
informáciu podal starosta obce 

  12. Interpelácie poslancov:    
       *p. Mgr. Kocúr: čo je nové ohľadom Krokových? 
 
         - starosta: Problém týkajúci  sa odpadu zatiaľ nie je vyriešený. Vlastníci 
zatiaľ neuhradili poplatky za kontajner a nepristúpili k vyprataniu dvora. 
Opätovne boli vyzvaní na likvidáciu odpadu a boli upozornení, že problém bude 
riešený cez Okresný úrad životného prostredia a prípadne cez kriminálnu políciu 
odbor enviro.  



 
       *p. Mgr. Kocúr: aké je momentálna suma dotácie pre turistov a futbalistov? 
         - Ing. Lešková – keďže turisti neorganizovali žiadne akcie, tak neboli  
                                    potrebné ani financie. Vychádzajúc z momentálnej  
                                    situácie budú predmetom ďalších rokovaní.  
         - starosta: výpadok podielových daní pre našu obec Rudlov bude  
           v intervale 13.000,-  až 17.000,- €. Z tohto dôvodu je tu predpoklad  
           krátenia dotácie o  50%. Výška dotácií pre FK Javorina Rudlov, KST  
           Rudlov, Gréckokatolícku cirkev, Spolok ČK bude predmetom ďalšieho  
           zastupiteľstva a bude riešená rozpočtovým opatrením. K dnešnému dňu  
           boli finančné prostriedky poukázané iba FK Javorine Rudlov vo výške  
           2000,- €. KST Rudlov bude finančná suma vo výške 400,- € poukázaná  
           do 30.06.2020. 
       *p. Ing. Lešková: kto kosí rigol okolo hlavnej cesty zo Soli do Rudlova? 
         - starosta: tento úsek má na starosti slovenská správa ciest   
                                          
   13. Návrh na uznesenie 
         Predniesol Mgr. Miroslav Kocúr 

   
  U z n e s e n i e  č. 107/13/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Schvaľuje: 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Miroslav Kocúr 
                                                Mgr. Mária Raškovská 
                                                Stanislav Homičko  

       Za: 6       Proti: 0      Zdržali sa: 0       Neprítomný/í: Eduard Trebuňák        
2. Overovateľov zápisnice: Ing. Ľudmila Lešková 

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

3. Zapisovateľa/ku: Iveta Homičková 
       Za: 6       Proti: 0      Zdržali sa: 0       Neprítomný/í: Eduard Trebuňák               

          
                           

U z n e s e n i e  č. 108/13/2020 
 
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. 109/13/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov 
z 12. zasadnutia  

B. Berie na vedomie: 
Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov 
z 12. zasadnutia  
Za: 6       Proti: 0      Zdržali sa: 0       Neprítomný/í: Eduard Trebuňák               

          
  U z n e s e n i e  č. 110/13/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Predloženú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti jej výsledkoch 
a podmienkach MŠ Rudlov                

B. Berie na vedomie: 
Predloženú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti jej výsledkoch 
a podmienkach MŠ Rudlov                

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

 U z n e s e n i e  č. 111/13/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Individuálnu výročnú správu obce Rudlov za rok 2019 
B. Berie na vedomie: 

Individuálnu výročnú správu obce Rudlov za rok 2019 
Za: 6       Proti: 0      Zdržali sa: 0       Neprítomný/í: Eduard Trebuňák            

               
  U z n e s e n i e  č. 112/13/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Stanovisko HK obce Rudlov k návrhu záverečného účtu obce Rudlov za 
rok 2019 

B. Berie na vedomie: 
Stanovisko HK obce Rudlov k návrhu záverečného účtu obce Rudlov za 
rok 2019 výrokom „celoročné hospodárenie  schvaľuje bez výhrad“ 
Za: 6       Proti: 0      Zdržali sa: 0       Neprítomný/í: Eduard Trebuňák               



  U z n e s e n i e  č. 113/13/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Záverečný účet obce Rudlov za rok 2019 
B. Schvaľuje: 

Záverečný účet obce Rudlov za rok 2019 výrokom  
„celoročné hospodárenie  schvaľuje bez výhrad“ 
Za: 6       Proti: 0      Zdržali sa: 0       Neprítomný/í: Eduard Trebuňák              

 
  U z n e s e n i e  č. 114/13/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudlov 
B. Schvaľuje: 

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudlov 
Za: 6       Proti: 0      Zdržali sa: 0       Neprítomný/í: Eduard Trebuňák              

 
  U z n e s e n i e  č. 115/13/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 
B. Schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 
C. Poveruje: 

Hlavného kontrolóra výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti 
Za: 6       Proti: 0      Zdržali sa: 0       Neprítomný/í: Eduard Trebuňák               

 
  U z n e s e n i e  č. 116/13/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Berie na vedomie: 

1. Informáciu o nedoplatkoch za dane a TKO 
2. Informáciu k zmluvám o nájme hrobových miest 
3. Informáciu o rekonštrukcii MŠ Rudlov 
4. Informáciu o výstavbe chodníka od KD k miestnemu cintorínu 
 Za: 6       Proti: 0      Zdržali sa: 0       Neprítomný/í: Eduard Trebuňák            

 
 



B. Súhlasí: 
1. S výberovým konaním na nákup traktorovej kosačky 
 Za: 6       Proti: 0      Zdržali sa: 0       Neprítomný/í: Eduard Trebuňák         

 
 
                         
                         

                                 
Starosta obce: Ing. Juraj Vasiľ                         ........................................ 
  
Overovatelia:  Ing. Ľudmila Lešková             ........................................ 
 
                        Ladislav Sukovský                    ........................................ 
 
Zapisovateľka: Iveta Homičková                      ........................................      


