
                                               Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Rudlove konaného dňa 11.09.2020 
 
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  13. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 
5. Úprava rozpočtu na rok 2020 – I. zmena 
6. Predloženie a schválenie VZN č. 3/2020 – Požiarny poriadok obce Rudlov  
7. Predloženie národného projektu – podpora rozvoja a dostupnosti terénnej 

opatrovateľskej služby 
8. Predloženie národného projektu – terénna sociálna práca a národného 

projektu COVID 19 
9. Vykonávanie triedeného odpadu – prejednanie problematiky  
10. Návratná finančná výpomoc – MF  
11. Rôzne: 

- prejednanie žiadosti o súhlas na trvalé odňatie poľnohospodárskej 
pôdy 

- podanie informácie o získaných dotáciách 
- podanie informácie o protipovodňovej prehliadke 
- podanie informácie o výberovom konaní na realizáciu chodníka 

12. Diskusia 
13. Návrh na uznesenie 
14. 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: Ladislav Sukovský 
                                                Stanislav Homičko  
                                                Mgr. Ján Benčík 
    Za overovateľov zápisnice určil poslancov:  Mgr. Mária Raškovská 
                                                                           Ing. Ľudmila Lešková 
    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 13. zasadnutia OZ vypracoval Ing. Ján 
     Koscelník – hlavný kontrolór. 
 
5. Úprava rozpočtu na rok 2020 – I. zmena  
    Informáciu o úprave rozpočtu v jednotlivých oddieloch a položkách podal  
    starosta obce. Pri predloženom návrhu rozpočtového opatrenia sa prihliadalo  
    na  výpadok dane z príjmov  fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku    
    pandémie ochorenia COVID – 19. Úprava v príjmovej  a výdavkovej časti je  
    aj z dôvodu získanej dotácie na projekt materskej školy.   
    Celkový rozpočet bol navýšený v príjmovej a výdavkovej časti zo sumy  
    416.400,- € na sumu 609.400,- €.  
           
6. Predloženie a schválenie VZN č. 3/2020 – Požiarny poriadok obce Rudlov  
    Starosta obce predložil poslancom vypracovaný návrh VZN č. 3/2020. 
    Poslanci predložený návrh schválili. 
 
7. Predloženie národného projektu – podpora rozvoja a dostupnosti  
    terénnej opatrovateľskej služby  
    Poslancom bol starostom obce predložený materiál, týkajúci sa podpory  
    rozvoja a dostupnosti  terénnej opatrovateľskej služby. Tento projekt je  
    podporený z eurofondov a je určený pre obce do 1000 obyvateľov, ktoré  
    takúto službu neposkytujú. Starosta obce vysvetlil, že opatrovateľská služba    
    je sociálna služba poskytovaná podľa zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych 



službách. Poskytuje sa fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej 
osoby a jej stupeň  odkázanosti je najmenej II. Je odkázaná na pomoc pri 
úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti  o svoju domácnosť a základných 
sociálnych aktivitách. 
Starosta informoval poslancov, že poskytovanie alebo zabezpečenie 
opatrovateľskej služby patrí medzi originálne kompetencie obce.   

- p. Benčík: či bola zo strany občanov podaná požiadavka na takúto  
                  službu  

- p. Sukovský: aká bude výška mzdy pre opatrovateľa a koľko bude  
                      doplácať obec 

Starosta odpovedal na otázky poslancov, že záujem na takúto službu zatiaľ 
nebol. 
Transfer na personálne výdavky opatrovateľky je najviac vo výške 570,- € pre 
jednu opatrovateľku v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas 
37,5 hod. a 285 € pre jednu opatrovateľku v prípade pracovného pomeru 
v rozsahu ½ ustanoveného týždenného pracovného času 18,75 h. 
V rámci jednej obce sa predpokladá poskytnutie príspevku na opatrovateľky. 
Maximálne  obdobie podpory obce je do 12/2021.    

 
8. Predloženie národného projektu – terénna sociálna práca a národného  
    projektu COVID 19 
    Starosta obce predložil poslancom národný projekt a podrobne informoval o      
    možnosti zapojenia sa do projektu.  

Hlavným cieľom NP TSP a TP II. je poskytovanie kvalitných služieb klientom z 
marginalizovaných rómskych komunít, ktorí patria medzi najviac vylúčené 
skupiny alebo skupiny ohrozené sociálnym vylúčením a chudobou. 
Prostredníctvom terénnej sociálnej práce sa v národnom projekte plánuje 
dosiahnuť začlenenie osôb žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách 
do spoločnosti, zlepšiť resp. zmierniť ich nepriaznivé životné situácie tak, aby 
mali dôstojné podmienky a reálne možnosti na zmenu týchto nepriaznivých 
životných situácií. 

Oprávneným miestom realizácie NP TSP a TP II. územie obcí oprávnených 
žiadateľov, a to obcí zaradených do Zoznamu obcí Atlasu rómskych komunít 
2013   v zmysle prílohy č. 1b) Sprievodcu, ktoré majú počet obyvateľov MRK 
od 50 do 250.  

 Na území jednej obce/mesta môže byť podporený len 1 žiadateľ. 

Časový rámec realizovania činností terénnej sociálnej práce a terénnej práce 
podľa tohto Oznámenia je  najskôr od účinnosti Zmluvy o spolupráci a najdlhšie 
do 31.10. 2022.      

 



- p. Benčík – čo je potrebné k vybaveniu kancelárie pre terénneho  
                   pracovníka  

- p. Sukovský – či projekt zahŕňa všetky finančné výdavky na  
                        vybavenie kancelárie a mzdu terénneho pracovníka  

Starosta odpovedal na otázky poslancov, že kancelária musí byť samostatná, 
resp. predelená priečkou .Výbava kancelárie: pracovný stôl, stolička , výpočtová 
technika. Projekt rieši aj platbu paušálnej sumy na pokrytie ostatných nákladov: 

a)     kancelárske potreby, telekomunikačné služby, cestovné náklady, ochranné 
pomôcky, pre TSP a TP, 

b)     náklady na realizáciu senzibilizačných, preventívnych a vyhľadávacích 
aktivít.   

 
9. Vykonávanie triedeného odpadu – prejednanie problematiky  
    Starosta obce informoval poslancov o úprave zákona č. 460/2019, v ktorom sa  
    menia podmienky nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom, kedy  
    obec musí preukázať, že 100% domácností kompostuje kuchynský odpad.  
    V opačnom prípade musí obec občanom zabezpečiť zber kuchynského  
    odpadu.  

- p. Sukovský: je potrebné, aby občania čestným vyhlásením potvrdili,  
                      že kompostujú kuchynský odpad  

 
10.Návratná finančná výpomoc - MF  
     Starosta obce informoval poslancov, že z dôvodu výpadku dane z príjmov  
     fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19,  
     môže obec požiadať o návratnú finančnú výpomoc od Ministerstva financií  
     SR.    
     K danému bodu podal svoje vyjadrenie hlavný kontrolór obce a odporučil  
     obecnému zastupiteľstvu podanie žiadosti schváliť.  
     Poslanci schválili podanie žiadosti o finančnú výpomoc vo výške 13.000,- €.  

  
11.Rôzne:  

a) prejednanie žiadosti o súhlas na trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy 
pre žiadateľa Jacka Miloša  
- obecné zastupiteľstvo danú žiadosť vzalo na vedomie s vyjadrením, že 

obec nemá vypracovaný územný plán  
- OZ žiada p. Jacka o doplnenie a upresnenie výmery na odňatie pôdy 

z parcely č. 484, ktorá bude využitá na výstavbu rodinného domu 
 

b) podanie informácie o získaných dotáciách 
Starosta obce informoval o získaných dotáciách pre obec Rudlov 



- pre FK – Javorina Rudlov na  prístrešok – 1000,- € od PSK  
- pre obec Rudlov – kultúrne podujatie stretnutie rodákov – 1000,- € od 

PSK  
- pre obecnú knižnicu na nákup knižničného fondu  – 2000,- €  z fondu 

na podporu umenia 
- na revitalizáciu verejného priestranstva – 4.740,02 € zo Slovenskej 

agentúry životného prostredia  
c) podanie informácie o protipovodňovej prehliadke 
d) podanie informácie o výberovom konaní na realizáciu chodníka 

 12. Diskusia:    
       - starosta – úcta k starším – poukážky 
       - starosta – cintorín – pochovávanie na americký spôsob 
       - starosta – cesty – oprava 
       - starosta – poďakovanie všetkým zúčastneným na otvorení budovy MŠ 
                                      
 13. Návrh na uznesenie 
         Predniesol Ladislav Sukovský 
 
 

U z n e s e n i e  č. 117/14/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Schvaľuje: 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Ladislav Sukovský 
                                                Stanislav Homičko 
                                                Mgr. Ján Benčík  

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

2. Overovateľov zápisnice: Mgr. Mária Raškovská 
                                        Ing. Ľudmila Lešková  

    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. 118/14/2020 
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. 119/14/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov 
z 13. zasadnutia  

B. Berie na vedomie: 
Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov 
z 13. 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. 120/14/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Predloženú úpravu rozpočtu na rok 2020 – I. zmena                
B. Schvaľuje: 

Úpravu rozpočtu na rok 2020 – I. zmena, v príjmovej aj výdavkovej časti 
zo sumy 416.400,- € na sumu:  609.400,- €               
Za: 5      Proti: 0     Zdržali sa: 0    Neprítomný/í: Eduard Trebuňák 
                                                                               Mgr. Miroslav Kocúr        

  U z n e s e n i e  č. 121/14/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Návrh VZN č. 3/2020 – Požiarny poriadok obce Rudlov 
B. Schvaľuje: 

VZN č. 3/2020 – Požiarny poriadok obce Rudlov 
Za: 6      Proti: 0     Zdržali sa: 0    Neprítomný/í: Eduard Trebuňák 

  U z n e s e n i e  č. 122/14/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Predloženie národného projektu – podpora rozvoja a dostupnosti terénnej 
opatrovateľskej služby 

B. Berie na vedomie: 
Predložený národný projekt – podpora rozvoja a dostupnosti terénnej 
opatrovateľskej služby 
Za: 6      Proti: 0     Zdržali sa: 0    Neprítomný/í: Eduard Trebuňák 

 
 



  U z n e s e n i e  č. 123/14/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Predloženie národného projektu – terénna sociálna práca a národného 
projektu COVID 19 

B. Berie na vedomie: 
Predložený národný projekt – terénna sociálna práca a národný projekt 
COVID 19 
Za: 6      Proti: 0     Zdržali sa: 0    Neprítomný/í: Eduard Trebuňák 

 U z n e s e n i e  č. 124/14/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Informáciu od spoločnosti FÚRA s.r.o.  – vykonávanie triedeného odpadu  
v súlade so zákonom č.460/2019 a povinnosť zabezpečiť zavedenie 
a vykonávanie triedeného zberu podľa § 81 odsek 7 písm. b) s možnosťou 
uplatnenia výnimky a kompostovanie : 
* biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 
* jedlých olejov a tukov 
* biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z  
   cintorína 

B. Schvaľuje: 
Vykonávanie triedeného odpadu  v súlade so zákonom č.460/2019 
s uplatnením výnimky, že obec preukáže, že 100 % domácnosti 
kompostuje kuchynský odpad a tak nemusí zabezpečiť jeho zber.  

C. Súhlasí: 
So zapojením 100% domácnosti do kompostovania a predložením  
čestného vyhlásenia, že domácnosť kompostuje   
* biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 
* jedlé oleje a tuky 
* biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z  
   cintorína 
Za: 6      Proti: 0     Zdržali sa: 0    Neprítomný/í: Eduard Trebuňák 

  U z n e s e n i e  č. 125/14/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Návratnú finančnú výpomoc od  Ministerstva financií Slovenskej 
republiky z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb 
v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19 
 
 
 
 



B. Schvaľuje: 
Návratnú finančnú výpomoc od  Ministerstva financií Slovenskej 
republiky z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb 
v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19 
vo výške 13.000,- € 
Za: 6      Proti: 0     Zdržali sa: 0    Neprítomný/í: Eduard Trebuňák 

  U z n e s e n i e  č. 126/14/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

          Žiadosť o súhlas na trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy na parcele 494                                     
          v k. ú. Rudlov.  Pozemok je mimo zastavaného územia obce.       

B. Berie na vedomie: 
          Žiadosť o súhlas na trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy s vyjadrením  
          obce: Obec nemá vypracovaný územný plán obce. 

C. Žiada: 
Pána Jacka Miloša o doplnenie žiadosti a upresnenie výmery na odňatie 
poľnohospodárskej pôdy z parcely 494 v k. ú. Rudlov,  na výstavbu 
rodinného domu. 
Za: 6      Proti: 0     Zdržali sa: 0    Neprítomný/í: Eduard Trebuňák 

  U z n e s e n i e  č. 127/14/2020 
A. Berie na vedomie: 

1. Informáciu o získaných dotáciách 
2. Informáciu o protipovodňovej prehliadke 
3. Informáciu o výberovom konaní na realizáciu chodníka 
  Za: 6      Proti: 0     Zdržali sa: 0    Neprítomný/í: Eduard Trebuňák 

 
 
 
                                 

Starosta obce: Ing. Juraj Vasiľ                         ........................................ 
  
Overovatelia:  Mgr. Mária Raškovská             ........................................ 
 
                        Ing. Ľudmila Lešková               ........................................ 
 
Zapisovateľka: Iveta Homičková                      ........................................      


