
                                               Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Rudlove konaného dňa 16.10.2020 
 
Prítomní poslanci:                Stanislav Homičko 
                                             Ing. Ľudmila Lešková 
                                             Mgr. Mária Raškovská 
                                             Ladislav Sukovský  
Neprítomný/í poslanec/i:     Mgr. Ján Benčík 
                                             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. Správa z  kontroly plnenia uznesení zo  14. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 
5. Prejednanie žiadosti o súhlas na trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy 

a výstavbu rodinného domu – parcela 494 – p. Jacko M., p. Jacková K. 
6. Delegovanie 2 zástupcov zriaďovateľa základnej školy do rady školy 

z dôvodu ukončenia funkčného obdobia   
7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. Návrh na uznesenie 
10. 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. Mária Raškovská 
    Za overovateľov zápisnice určil poslancov:  Stanislav Homičko 
                                                                           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 zo 14. zasadnutia OZ vypracoval Ing. Ján 
     Koscelník – hlavný kontrolór. 
 
5. Prejednanie žiadosti o súhlas na trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy  
    a výstavbu rodinného domu – parcela 494 – p. Jacko Miloš a Jacková 
    Kvetoslava  
    Pán Jacko Miloš s manželkou predložili obecnému zastupiteľstvu žiadosť 
    o súhlas na trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy o výmere 900 m2  
    a výstavbu rodinného domu na parcele č. 494 ležiacej v extraviláne obce  
    Rudlov. Prizvaní manželia poslancom objasnili zámer výstavby rodinného   
    domu a podali bližšie informácie k výstavbe s dôrazom, že všetky inžinierske    
    siete budú realizované na ich vlastné náklady. 
 
6. Delegovanie 2 zástupcov zriaďovateľa základnej školy do rady školy  
    z dôvodu ukončenia funkčného obdobia  
    Starosta obce informoval poslancov, že z dôvodu ukončenia funkčného  
    obdobia rady školy je zriaďovateľ povinný delegovať na ďalšie funkčné  
    obdobie 2 zástupcov zriaďovateľa: Stanislav Homičko a Ladislav Sukovský. 
 
7. Rôzne:  
    1) Starosta obce podal informáciu o možnom prenájme hasičského auta od   
         DPO pre DHZO Rudlov a potrebe zväčšenia priestoru garáže za kultúrnym  
         domom, resp. prenájme priestorov od PD Soľ. Poslanci súhlasili  
         s prenájmom auta, ktoré je kompletne vybavené a s dočasným  
         prenájmom priestorov od PD Soľ. 
     2) Poslancom bola predložená žiadosť o finančnú podporu vo výške 500,- €  
          na športovú činnosť pre FK Javorina Rudlov. 
     3) Starosta obce informoval poslancov o nedoplatkoch na DzN a TKO FO  
          a PO za predchádzajúce obdobia a rok 2020.  
     4) Starosta obce podal informáciu o vyexpedovaní čestných vyhlásení  
          týkajúcich sa kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu  
          a kuchynského odpadu a o zmene zákona od 01.01.2021. Na obecný úrad  
          bolo k 16.10.2020 vrátených 75% čestných vyhlásení. 
     5) Starosta obce podal informáciu o doručenom rozhodnutí ministra ŽP SR     
         o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu.  



 8. Diskusia:    
       - p. Sukovský – uvažuje spoločnosť Fúra o zakúpení auta na váženie  
                                 komunálneho odpadu? 
                              - kedy sa plánuje ukončenie výstavby chodníka? 
       - p. Raškovská – informácia o vyprataní odpadu na  s. čísle 18 
 
  9. Návrh na uznesenie 
 
         Predniesla Mgr. Mária Raškovská 
 
 

U z n e s e n i e  č. 128/15/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Schvaľuje: 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľudmila Lešková 
                                                Mgr. Mária Raškovská  

       Za:4    Proti:0   Zdržali sa:0    Neprítomný/í: Eduard Trebuňák   
                                                                               Mgr. Miroslav Kocúr 
                                                                               Mgr. Ján Benčík 

2. Overovateľov zápisnice: Stanislav Homičko 
                                        Ladislav Sukovský 

       Za:4    Proti:0   Zdržali sa:0    Neprítomný/í: Eduard Trebuňák   
                                                                               Mgr. Miroslav Kocúr 
                                                                               Mgr. Ján Benčík 

3. Zapisovateľa/ku: Iveta Homičková 
       Za:4    Proti:0   Zdržali sa:0    Neprítomný/í: Eduard Trebuňák   
                                                                               Mgr. Miroslav Kocúr 
                                                                               Mgr. Ján Benčík 

                  
U z n e s e n i e  č. 129/15/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A.  Prerokovalo: 

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
B.  Schválilo: 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
               
Za:4    Proti:0   Zdržali sa:0    Neprítomný/í: Eduard Trebuňák   
                                                                        Mgr. Miroslav Kocúr 
                                                                        Mgr. Ján Benčík 

               
 
 



  U z n e s e n i e  č. 130/15/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov 
zo 14. zasadnutia  

B. Berie na vedomie: 
Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov 
zo 14. zasadnutia  
             
Za:4    Proti:0   Zdržali sa:0    Neprítomný/í: Eduard Trebuňák   
                                                                        Mgr. Miroslav Kocúr 
                                                                        Mgr. Ján Benčík 

          
  U z n e s e n i e  č. 131/15/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Predloženú žiadosť p. Miloša Jacka a manželky Kvetoslavy o súhlas na 
trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy a výstavbu rodinného domu na 
parcele č. 494 ležiacej v extraviláne obce Rudlov.                

B. Schválilo a prijalo: 
Predloženú žiadosť p. Miloša Jacka a manželky Kvetoslavy o súhlas na 
trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy a výstavbu rodinného domu na 
parcele č. 494 ležiacej v extraviláne obce Rudlov s tým, že všetky 
inžinierske siete (elektrina, voda, odpad) zrealizuje na vlastné náklady.                
                
Za:4    Proti:0   Zdržali sa:0    Neprítomný/í: Eduard Trebuňák   
                                                                        Mgr. Miroslav Kocúr 
                                                                        Mgr. Ján Benčík       

 
U z n e s e n i e  č. 132/15/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Delegovanie 2 zástupcov zriaďovateľa základnej školy do rady školy 
z dôvodu ukončenia funkčného obdobia 

B. Deleguje: 
Dvoch zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri Základnej škole Rudlov: 
1. Stanislav Homičko 
Za:3 Proti:0  Zdržal sa: S. Homičko   Neprítomný/í: Eduard Trebuňák   
                                                                                    Mgr. Miroslav Kocúr 
                                                                                    Mgr. Ján Benčík 
 
 



2. Ladislav Sukovský 
Za:3 Proti:0  Zdržal sa: : Sukovský    Neprítomný/í: Eduard Trebuňák   
                                                                                    Mgr. Miroslav Kocúr 
                                                                                    Mgr. Ján Benčík 
 

  U z n e s e n i e  č. 133/15/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Berie na vedomie: 

1. Informáciu o možnom prenájme hasičského auta od DPO pre DHZO 
Rudlov a potrebe zväčšenia priestoru garáže za kultúrnym domom 
resp. prenájme priestorov od PD Soľ  

2. Informáciu o žiadosti zo dňa 13.10.2020 od predsedu FK Javorina 
Rudlov  o finančnú podporu vo výške 500,- € nad rámec schválenej 
dotácie  pre rok 2020 na športovú činnosť, ktorá je vo výške 3250,- €  

3. Informáciu o nedoplatkoch  na DzN a TKO fyzických a právnických 
osôb za rok 2020 a staré roky 

4. Informáciu o vyexpedovaní čestných vyhlásení pre občanov, že 
kompostujú biologicky rozložiteľný odpad a kuchynský odpad 
a informáciu o zmene zákona od 01.01.2021. K 16.10.2020 je  
odovzdaných 75 % čestných vyhlásení.   

5. Informáciu o doručenom rozhodnutí ministra životného prostredia  SR 
o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu.  
 

       Za:4    Proti:0   Zdržali sa:0    Neprítomný/í: Eduard Trebuňák   
                                                                               Mgr. Miroslav Kocúr 
                                                                               Mgr. Ján Benčík    

 
 
 
 

                                
        Starosta obce: Ing. Juraj Vasiľ                         ........................................ 
  
        Overovatelia:  Stanislav Homičko                    ........................................ 
 
                                Ladislav Sukovský                    ........................................ 
 
         Zapisovateľka: Iveta Homičková                     ........................................      


