
 
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Rudlove konaného dňa 18.12.2020 

 
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, návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  
4. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
5. Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu obce Rudlov 
6. Úprava rozpočtu na rok 2020 – zmena č. 2 
7. Predloženie VZN č. 4/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ 

a na dieťa školských zariadení na území obce Rudlov 
8. Predloženie VZN č. 5/2020 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudlov 
9. Predloženie VZN č. 6/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 
10. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu 
11. Schválenie rozpočtu na rok 2021 
12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 1. – 6./2021 
13. Prejednanie prokurátorskej previerky 
14. Kronikársky záznam za rok 2019  
15. Vyhodnotenie investičných akcií  
16. Návrh na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, pohľadávok, záväzkov, zásob 

a rozdielu majetku a záväzkov 
17. Rôzne – prejednanie žiadostí 
18. Diskusia 
19. Návrh na uznesenie 
20. 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. Ján Benčík 
                                                Stanislav Homičko 
                                                Ladislav Sukovský 
    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. 
 
    Poslanec Mgr. Miroslav Kocúr prišiel o 17:17 hod. 
     
 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 15. zasadnutia OZ vypracoval Ing. Ján 
     Koscelník – hlavný kontrolór. 
 
5. Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu obce Rudlov  
    Správu audítora o uskutočnení auditu riadnej účtovnej závierky účtovnej jednotky obce  
    Rudlov za účtovné obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 predložil starosta obce. 
    Správa bola spracovaná audítorkou Ing. Drahomírou Maskaľovou, s ktorou má obec  
    podpísanú zmluvu o audítorskej činnosti na dobu neurčitú. 
 
6. Úprava rozpočtu na rok 2020 – zmena č. 2  
    Poslancom bol predložený návrh č. II zmeny rozpočtu na rok 2020. Informáciu o úprave  
    rozpočtu v jednotlivých oddieloch a položkách podala ekonómka obce Iveta Homičková. 
    Rozpočet bol upravený ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti z celkovej sumy  
    609.400,- € na sumu 649.200,- €. 
 
7. Predloženie VZN č. 4/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ  
    a na dieťa školských zariadení na území obce Rudlov  
    Starosta obce predložil poslancom vypracovaný návrh VZN č. 4/2020. 
    Poslanci predložený návrh schválili. 
  
8. Predloženie VZN č. 5/2020 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia   
    v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudlov  
    Starosta obce predložil poslancom vypracovaný návrh VZN č. 5/2020. 
    Poslanci predložený návrh schválili. 
 
  



9. Predloženie VZN č. 6/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za  
    komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
    Starosta obce predložil poslancom vypracovaný návrh VZN č. 6/2020. 
    Poslanci predložený návrh schválili. 
    * p. Kocúr: pri vývoze odpadu sa budú v tomto roku používať aj nálepky na nádoby? 
       Starosta informoval , že nálepky s logom spoločnosti FÚRA 2021 sú už na obecnom  
       úrade a budú vyexpedované v mesiaci marec 2021 na smetné nádoby obyvateľov obce  
       Rudlov.  
 
10.Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu  
     Hlavný kontrolór obce predložil stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a návrhu  
     viacročného  rozpočtu  obce  na  roky   2022  -  2023,  v  ktorom  odporučil  obecnému 
     zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu na rok 2021 a zobrať na vedomie návrh rozpočtu  
     na roky 2022 - 2023. 
  
11.Schválenie rozpočtu na rok 2021  
    Poslancom OZ bol predložený návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023. Starosta obce  
    podrobne rozobral jednotlivé oddiely rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti. 
    Na rok 2021 bol rozpočet schválený ako vyrovnaný v sume 398.870,- €. 
    Rozpočet na roky 2022 – 2023 poslanci zobrali na vedomie. 
    *návrh bol upravený v príjmovej časti v položke 133013 o sumu 1.200,- € a vo  
      výdavkovej časti oddiel 0820 položka 633006 o sumu 1.200,- € 
 
12.Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 1. – 6. 2021  
     V zmysle § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  
     neskorších predpisov hlavný kontrolór obce predložil poslancom plán kontrolnej činnosti  
     na I. polrok 2021. 
   
13.Prejednanie prokurátorskej previerky  
     Poslanci  prejednali  prokurátorskú previerku na zhodnotenie stavu zákonnosti všeobecne  
     záväzných nariadení obcí o vyhradení miesta a o podmienkach na umiestnenie volebných  
     plagátov  na  verejných  priestranstvách  s  výtkou   pod  č.  k.  Pd  93/20/7713-1  zo  dňa  
     3.11.2020   
 
14.Kronikársky záznam za rok 2019  
    Poslancom bol predložený kronikársky záznam za rok 2019, ktorý spracovala kronikárka  
    obce Mgr. Mária Raškovská.  
 
15.Vyhodnotenie investičných akcií  
    a) chodník – v súlade s projektovou dokumentáciou 
                      - zaslaný návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 
    b) revitalizácia verejného priestranstva – spoluúčasť obce 5% 
    c) osadenie tabúľ – spoluúčasť obce 5% 
    d) oddychová zóna – tabuľa „Les nie je smetisko“ – dodávku zabezpečili Lesy SR na      
                                      základe žiadosti  a osobných  jednaní obce Rudlov  
                                   - preliezka – svojpomocne 
                                   - lavičky – svojpomocne 



16.Návrh na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, pohľadávok, záväzkov, zásob  
     a rozdielu majetku a záväzkov  
     V zmysle ustanovení §§ 29,30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších  
     predpisov   vydal   starosta   návrh   na   vykonanie  riadnej  inventarizácie  –  dokladovej  
     a   fyzickej   inventúry   majetku,   pohľadávok,   záväzkov,   zásob   a  rozdielu  majetku  
     a záväzkov k 31.12.2020.   
     Obecné  zastupiteľstvo  schválilo  členov   ústrednej   inventarizačnej  komisie  a  členov  
     čiastkových inventarizačných komisií. 
 
17.Rôzne – prejednanie žiadostí  
    1) Žiadosť Ing. Petra Durkotha o výrub stromov na obecnom pozemku 
    2) Žiadosť o výrub agátov na cintoríne 
    3) Žiadosť Ing. Smika o vyňatie poľnohospodárskej pôdy 
    4) Informácia Trailcentra Zámutov – vytvorenie spoločnej cyklotrasy 
    5) Požiadavka Mgr. Miroslava Kocúra o prekládku hydrantu pri pozemku súpisné číslo 5 
 
18.Diskusia:  
    * p. Sukovský – projekt MŠ – či sa ušetrilo na energiách  
       - starosta: Akcia zníženie energetickej náročnosti v MŠ je veľkým prínosom. Spotreba  
         elektrickej energie  - r. 2018  - 4 256 kWh, r. 2019 – 3 238 kWh, r. 2020 – 1 142 kWh. 
         Spotreba plynu  - r. 2018  - 4 767 m3, r. 2019 – 4 072 m3, r. 2020 – 1 280 m3   
     * p. Sukovský – upraviť rigol okolo chodníka 
     * p. Raškovská – ako dopadlo výberové konanie na terénneho pracovníka COVID-19 
       - starosta: Prihlásilo sa 6 uchádzačov, najviac hlasov dostala p. S. Goroľová, ktorá prácu  
                        odmietla s odôvodnením, že uzatvorila pracovný pomer s inou organizáciou.  
                        Pracovná zmluva bola uzatvorená s náhradníčkou Janou Bužovou. 
      * p. Raškovská – pochvala za vybudovanie oddychovej zóny 
      * p. Kocúr – je už ukončené jednanie ohľadom rodiny Krokových, bývajúcich na súp. 
                           čísle 18  
          -starosta: kontajner je vyvezený, ktorý uhradila rodina Krokových  
 
  19. Návrh na uznesenie 
 
         Predniesol Mgr. Ján Benčík 
 
 

U z n e s e n i e  č. 134/16/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Schvaľuje: 

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

        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. 135/16/2020 
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   

 
Poslanec Mgr. Miroslav Kocúr prišiel o 17:17 hod. 

 
 

  U z n e s e n i e  č. 136/16/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov z 15. 
zasadnutia  
 

B. Berie na vedomie: 
Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov z 15. 
zasadnutia  
 

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

 
  U z n e s e n i e  č. 137/16/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Správu nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu obce Rudlov z auditu účtovnej 
závierky za rok 2019        
 
 
 
         



B. Berie na vedomie: 
Správu nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu obce Rudlov z auditu účtovnej 
závierky za rok 2019                
                       

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

 
  U z n e s e n i e  č. 138/16/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2020 
 

B. Schvaľuje: 
Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2020 v príjmovej a výdavkovej časti zo sumy 
609.400 € na sumu: 649.200,- €  
 

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

 
 U z n e s e n i e  č. 139/16/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia na rok 2021  
 

B. Schvaľuje: 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia na rok 2021    
   

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

   
U z n e s e n i e  č. 140/16/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 o určení výšky príspevkov pre školy 
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudlov  
 

B. Schvaľuje: 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 o určení výšky príspevkov pre školy 
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudlov  
 

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

                            
U z n e s e n i e  č. 141/16/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2020 o miestnych daniach a o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rudlov  



B. Schvaľuje: 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2020 o miestnych daniach a o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 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. 142/16/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Rudlov na rok 2021 a návrhu 
viacročného rozpočtu obce na roky 2022 - 2023  
 

B. Berie na vedomie: 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Rudlov na rok 2021 a návrhu 
viacročného rozpočtu obce na roky 2022 - 2023  

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

 
U z n e s e n i e  č. 143/16/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Návrh rozpočtu obce Rudlov na roky 2021 – 2023 
 

B. Schvaľuje: 
Návrh rozpočtu obce Rudlov na rok 2021 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej 
časti v sume: 398.870,- € 

C. Berie na vedomie: 
Návrh rozpočtu obce Rudlov na roky 2022 - 2023  

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

 
U z n e s e n i e  č. 144/16/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 
 

B. Schvaľuje: 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 

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

 
 
 



U z n e s e n i e  č. 145/16/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Prokurátorskú previerku na zhodnotenie stavu zákonnosti všeobecne záväzných 
nariadení obcí o vyhradení miesta a o podmienkach na umiestnenie volebných 
plagátov na verejných priestranstvách 
 

B. Berie na vedomie: 
Prokurátorskú previerku na zhodnotenie stavu zákonnosti všeobecne záväzných 
nariadení obcí o vyhradení miesta a o podmienkach na umiestnenie volebných 
plagátov na verejných priestranstvách  s výtkou pod č. k. Pd 93/20/7713-1 zo dňa 
3.11.2020 
 

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

 
U z n e s e n i e  č. 146/16/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Kronikársky záznam obce Rudlov za rok 2019  
 

B. Schvaľuje: 
Kronikársky záznam obce Rudlov za rok 2019 a vyplatenie odmeny za jeho 
vypracovanie 
 

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

   
U z n e s e n i e  č. 147/16/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Vyhodnotenie investičných akcií 
 

B. Berie na vedomie: 
Vyhodnotenie investičných akcií 

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

 
U z n e s e n i e  č. 148/16/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

1. Príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie – dokladovej a fyzickej 
inventúry majetku, pohľadávok, záväzkov, zásob a rozdielu majetku a záväzkov 
k 31.12.2020 v zmysle ustanovení §§ 29,30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov. 

2. Návrh na schválenie Ústrednej inventarizačnej komisie. 
3. Návrh na schválenie čiastkových inventarizačných komisií. 

 



B. Berie na vedomie: 
Príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie – dokladovej a fyzickej 
inventúry majetku, pohľadávok, záväzkov, zásob a rozdielu majetku a záväzkov 
k 31.12.2020 v zmysle ustanovení §§ 29,30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov. 

C.  Schvaľuje: 
1. Ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení: 

predseda: Mgr. Ján Benčík  
člen:        Mgr. Mária Raškovská 
člen:        Ing. Ľudmila Lešková      
 

2. Čiastkové inventarizačné komisie v zložení: 
 
                Obecný úrad, budova č. 37 

 predseda: Mgr. Mária Raškovská  
 člen:        Iveta Homičková 
 člen:        Mária Habinová      

 
                Kultúrny dom 

 predseda: Mgr. Miroslav Kocúr  
 člen:        Anton Jackanin 
 člen:        Eduard Trebuňák     

 
                Rekreačné a športové šlužby, rozvoj obcí - budova 

 predseda: Mgr. Ján Benčík  
 člen:        Peter Sukovský 
 člen:        Ing. Ľudmila Lešková     

 
                Materská škola, školská jedáleň MŠ 

 predseda: Ladislav Sukovský  
 člen:        Mgr. Jana Bucháľová 
 člen:        Danka Krištanová 
 člen:        Mgr. Miroslava Gazdíková      

 
                Pohrebníctvo – dom smútku, ochrana, všeobecná pracovná  
                oblasť, cestná doprava, pozemky, rozvoj obcí a bývania 

 predseda: Mgr. Miroslav Kocúr  
 člen:        Eduard Trebuňák     
 člen:        Anton Jackanin 
  

                Základná škola 
 predseda: Stanislav Homičko  
 člen:        Ladislav Sukovský 
 člen:        PaedDr. Zuzana Stanovčáková 
 člen:        Mgr. Monika Fejková   

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



U z n e s e n i e  č. 149/16/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 
1. Žiadosť Ing. Petra Durkotha o výrub stromov na obecnom pozemku  

- vykonať obhliadku miesta a zaujať stanovisko 
2. Žiadosť o výrub agátov na cintoríne 

- OZ súhlasí s výrubom agátov 
3. Žiadosť Ing. Smika o vyňatie poľnohospodárskej pôdy 

- OZ súhlasí s vyňatím poľnohospodárskej pôdy na parcele č. 142 a o zmenu kultúry 
na stavebný pozemok 

- prípadné prípojky na inžinierske siete budú hradené na vlastné náklady žiadateľa 
4. Informáciu Trailcentra Zámutov  

- OZ súhlasí s vytvorením spoločnej cyklotrasy  
5. Požiadavku Mgr. Miroslava Kocúra o prekládku hydrantu pri pozemku súp. číslo 5 

- OZ súhlasí s podaním požiadavky na VVS 
 

            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                     ........................................      


