
 
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Rudlove konaného dňa 25.02.2021 

 
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. Predloženie správy o ZŠ – predkladá riaditeľka školy 
6. Inventarizácia majetku k 31.12.2020 – predloženie správy predsedu ÚIK s návrhom na 

vyradenie  
7. Spracovanie dokumentu PHRSR – schválenie vstupnej správy 
8. Predloženie a schválenie dodatku k nájomnej zmluve – prenájom miestnosti PD 
9. Predloženie situácie a vysporiadanie pozemkov – prístupová komunikácia – rómske 

osídlenie  
10. Predloženie  žiadosti o vyjadrenie obce k zámerom využitia pozemkov na výstavbu 

IBV 
11. Prokurátorská previerka  upozornenia prokurátora – doplnenie správy 
12. Rôzne – podanie informácie: 

                                -     príspevky na stravu –dôchodcovia 
-  testovanie na Covid 19 – obec  Rudlov  
-  pozemkové úpravy – chodník 
-  komunálne odpady a kompostovanie v obci Rudlov 
-  výrub drevín   

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. Mária Raškovská 
                                                Mgr. Miroslav Kocúr 
                                                Ing. Ľudmila Lešková 
    Za overovateľov zápisnice určil poslancov:  Ladislav Sukovský 
                                                                           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. 
     
 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 16. zasadnutia OZ vypracoval Ing. Ján 
     Koscelník – hlavný kontrolór. 
 
5. Predloženie správy o ZŠ   
    Správu predniesla riaditeľka ZŠ v Rudlove p. PaedDr. Zuzana Stanovčáková. 
    Správa obsahuje informácie o zamestnancoch školy, rade školy, počte a dochádzke     
    žiakov, učebné plány, štruktúru tried, výsledky súťaží a olympiád, projekty do ktorých je   
    škola zapojená, výsledky inšpekčnej činnosti, finančné a hmotné zabezpečenie, plnenie  
    stanoveného cieľa, úspechy a nedostatky, voľnočasové aktivity, spoluprácu školy  
    s rodičmi a verejnosťou. Starosta obce vysvetlil financovanie školy a príjmy školy.  
    Finančné prostriedky prichádzajú mesačne vo forme školskej dotácie. Dotačné prostriedky   
    sa    musia vyčerpať do 31.03. nasledujúceho roka. V tomto roku po vzájomnej dohode  
    s riaditeľkou školy sa dočerpajú finančné prostriedky (z roku 2020) na  vybavenie školy.  
    Predseda rady školy p. Ladislav Sukovský sa vyjadril, že s obsahom výročných správ je  
    každoročne oboznámený a vysoko vyzdvihol snahu zriaďovateľa a úsilie zamestnancov  
    školy o jej chod a zveľaďovanie. 
  
6. Inventarizácia majetku k 31.12.2020 – predloženie správy predsedu ÚIK s návrhom  
    na vyradenie  
    Predseda ÚIK Mgr. Ján Benčík predložil poslancom správu o vykonanej inventarizácii  
    majetku obce Rudlov. 
    Spôsob zisťovania skutočných stavov: dokladovo a fyzicky  

    Deň začatia inventúry  08.01.2021     Deň skončenia inventúry   21.01.2021  

    Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020 
    sa   uskutočnila  v  zmysle   zákona  č.  431/2002  Z. z.  o účtovníctve  v  znení 
    neskorších  predpisov.  Skutočný  stav  súhlasí  s  účtovným  stavom.  Neboli 
    zistené inventarizačné rozdiely. 



    Predseda  komisie zdôraznil, že je potrebná lepšia komunikácia s vedením FK 
    Javorina Rudlov, čo sa týka informovania ohľadom vykonaných prác na  
    budove a v areáli ihriska. 
    Mgr. M. Kocúr podotkol, že čo sa týka inventúry pozemkov, tak by bolo  
    dobre doložiť aj mapu jednotlivých parciel.  
    Mgr. M. Kocúr: či sa bude stará kosačka ešte využívať? 
    -starosta: kosačku ponúkne  na kosenie ihriska, ak o ňu nebude záujem, tak sa  
                    bude vyžívať na kosenie na menej dostupných miestach 
 
7. Spracovanie dokumentu PHRSR   
    Starosta obce predložil poslancom vypracovaný dokument PHSR – schválenie vstupnej  
    správy. 
    Mgr. Ján Benčík sa vyjadril, že daný materiál je výborný, nakoľko v budúcnosti poslúži na  
    podanie žiadostí na rôzne projekty. 
      
8. Predloženie a schválenie dodatku k nájomnej zmluve – prenájom miestnosti PD Soľ  
    Poslanci obdŕžali dodatok k nájomnej zmluve týkajúci sa nájmu nehnuteľnosti postavenej  
    na parcele č. 241, so súpisným číslom 90 k. ú. Rudlov: miestnosť o výmere 130 m2. 
    -p. Benčík – pre obec je to výhodná zmluva 
    -p. Sukovský – výhodné priestory na prenájom 
    -p. Kocúr – či je v priestoroch napojená elektrina 
  
9. Predloženie situácie a vysporiadanie pozemkov – prístupová komunikácia – rómske  
    osídlenie  
    Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh geometrického plánu  
    a návrh  na vysporiadanie pozemkov k prípadnej výstavbe mosta a prístupovej  
    komunikácie k jednotlivým domom v časti za potokom v rómskom osídlení. Uvedené  
    parcely patria Slovenskému pozemkovému fondu. Jednou z priorít obce je mať  
    vysporiadané pozemky a spracovanú projektovú dokumentáciu so stavebným povolením.  
    Po zabezpečení týchto dokladov sa obec môže uchádzať o nenávratné finančné  
    prostriedky  z prostriedkov EÚ v prípade vhodnej výzvy.    
    -p. Sukovský: je potrebná prístupová cesta pre jednotlivé záchranné zložky  
 
10.Predloženie žiadosti o vyjadrenie obce k zámerom využitia pozemkov na výstavbu  
     IBV  
     Starosta obce predložil a informoval poslancov o predloženej žiadosti pána Bc. Matúša  
     Bochina, ktorý žiada o vyjadrenie obec k zámeru využitia pozemkov parc. č. register „E“  
     416/1, 416/2 a parc. č. register “ C“ 702/1, 703, 704  katastrálne územie Rudlov na  
     výstavbu IBV. 
     Informoval poslancov , že uvedené parcely sa nachádzajú v extraviláne obce. Poslanci  
     obecného zastupiteľstva po oboznámení sa so žiadosťou a projektovou dokumentáciou 
     požadujú žiadateľa o predloženie urbanistickej štúdie, ktorá bude vypracovaná pre dané  
     územie, ktoré je v extraviláne obce  a bude podkladom pre územné rozhodovanie. 

 
     -p. Sukovský: nakoľko nám chýba územný plán, tak treba zvážiť či sa v budúcnosti  
                            v tejto lokalite plánuje s výstavbou, lebo tým by obec mala výdavky na  
                            vybudovanie prístupovej cesty a energetických sietí  



     -p. Benčík: je potrebné zvážiť ako ten priestor bude v budúcnosti vyzerať ako celok 
                       - je potrebná urbanistická štúdia     
  
11.Prokurátorská previerka upozornenia prokurátora  
    Poslancom OZ bola predložená odpoveď z prokuratúry, z ktorej vyplýva, že je potrebné 
    prijať unesenie, v ktorom má byť znenie: OZ vyhovuje upozorneniu prokurátora a prijíma  
    opatrenia smerujúce k dodržiavaniu ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  
    zriadení v znení neskorších predpisov pri prijímaní VZN. 
     
12.Rôzne:  

Starosta obce podal informácie ohľadom: 
a) príspevok na stravu pre dôchodcov 
b) testovanie na Covid 19 v obci Rudlov 
c) pozemkové úpravy – chodník, možnosti  parkovania pri ZŠ 
d) komunálne odpady (percento vytriedenia odpadu, kompostovanie, zber jedlých olejov, 

zber šatstva  
e) výrub drevín  
f) údržba miestnych komunikácií v obci Rudlov  v zimnom období  
 
13. Diskusia 
1) p. Kocúr: rúra vychádzajúca z cerkvi a smerujúca do rigolu je nevyčistená 
2) p. Lešková: parkovanie pri ihrisku poriešiť 
                        značka pri ihrisku či je správne osadená 
 
14. Návrh na uznesenie 
 
 
         Predniesol/a  Mgr. Mária Raškovská 
 
 

U z n e s e n i e  č. 150/17/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Schvaľuje: 

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

 Za:   6     Proti:  0     Zdržali sa:  0         Neprítomný/í:  Edurad Trebuňák    
2. Overovateľov zápisnice: Ladislav Sukovský 

                                        Stanislav Homičko 
 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. 151/17/2021 
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. 152/17/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov zo 16. 
zasadnutia  

B. Berie na vedomie: 
Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov zo 16. 
zasadnutia  
Za:   6     Proti: 0      Zdržali sa:  0        Neprítomný/í:   Eduard Trebuňák     

          
U z n e s e n i e  č. 153/17/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Predloženú správu o ZŠ Rudlov, ktorú vypracovala riaditeľka PaedDr. Zuzana 
Stanovčáková 

B. Berie na vedomie: 
Predloženú správu o ZŠ Rudlov, ktorú vypracovala riaditeľka PaedDr. Zuzana 
Stanovčáková 
Za:   6     Proti: 0      Zdržali sa:  0        Neprítomný/í:   Eduard Trebuňák     

         
  U z n e s e n i e  č. 154/17/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo 

Inventarizáciu majetku k 31.12.2020 a predloženú správu predsedu ÚIK s návrhom na 
vyradenie 

B. Berie na vedomie 
Inventarizáciu majetku k 31.12.2020 a predloženú správu predsedu ÚIK s návrhom na 
vyradenie 

C. Schvaľuje 
Členov vyraďovacej komisie v zložení: Mgr. Ján Benčík 
                                                                Mgr. Mária Raškovská 
                                                                Ing. Ľudmila Lešková 
 
Za:   6     Proti: 0      Zdržali sa:  0        Neprítomný/í:   Eduard Trebuňák    

          
 
 



  U z n e s e n i e  č. 155/17/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Spracovanie dokumentu PHRSR – schválenie vstupnej správy 
B. Schvaľuje: 

Vstupnú správu pre spracovanie dokumentu PHRSR obce Rudlov 
Za:   6     Proti: 0      Zdržali sa:  0        Neprítomný/í:   Eduard Trebuňák    

          
  U z n e s e n i e  č. 156/17/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Predložený dodatok č. 1 k nájomnej zmluve, ktorý sa týka prenájmu miestnosti PD 
v Soli  

B. Schvaľuje: 
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve s Poľnohospodárskym družstvom v Soli v likvidácii 
Za:   6     Proti: 0      Zdržali sa:  0        Neprítomný/í:   Eduard Trebuňák     

          
  U z n e s e n i e  č. 157/17/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Predloženú situáciu a vysporiadanie pozemkov – prístupová komunikácia – rómske 
osídlenie 

B. Berie na vedomie: 
Predloženú situáciu a vysporiadanie pozemkov – prístupová komunikácia – rómske 
osídlenie 

C. Súhlasí 
So spracovaním geometrického plánu a vysporiadaním pozemkov na výstavbu mosta 
k rómskemu osídleniu 

D. Schvaľuje 
Podanie žiadosti na slovenský pozemkový fond na kúpu navrhnutých parciel: E-KN č. 
1241/4, 1186/8, 1207/1, 1208 a C-KN č. 647 v zmysle geometrického plánu 
spracovaného geodetom Pavlom Popaďákom 
Za:   6     Proti: 0      Zdržali sa:  0        Neprítomný/í:   Eduard Trebuňák     

          
  U z n e s e n i e  č. 158/17/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo 

Predloženú žiadosť o vyjadrenie obce k zámerom využitia pozemkov na výstavbu IBV 
B. Berie na vedomie 

Predloženú žiadosť o vyjadrenie obce k zámerom využitia pozemkov na výstavbu IBV 
a žiada žiadateľa o predloženie urbanistickej štúdie, ktorá bude vypracovaná pre dané 
územie, ktoré je v extraviláne obce  a bude podkladom pre územné rozhodovanie. 
Za:   6     Proti: 0      Zdržali sa:  0        Neprítomný/í:   Eduard Trebuňák     

 
 
 



U z n e s e n i e  č. 159/17/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Upozornenie prokurátora sp. zn. Pd 93/20/7713 zo dňa 3.11.2020, aby sa v budúcnosti 
pri prijímaní všeobecne záväzných nariadení postupovalo v súlade s §6 zákona číslo 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

B. Vyhovuje 
Upozorneniu prokurátora a prijíma opatrenia smerujúce k dodržiavaniu ustanovenia  § 
6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pri 
prijímaní všeobecne záväzných nariadení.  
Za:   6     Proti: 0      Zdržali sa:  0        Neprítomný/í:   Eduard Trebuňák     

          
U z n e s e n i e  č. 160/17/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 
Podanie informácie starostom obce : 

g) príspevok na stravu pre dôchodcov 
h) testovanie na Covid 19 v obci Rudlov 
i) pozemkové úpravy – chodník, možnosti  parkovania pri ZŠ 
j) komunálne odpady (percento vytriedenia odpadu, kompostovanie, zber jedlých olejov, 

zber šatstva  
k) výrub drevín  
l) údržba miestnych komunikácií v obci Rudlov  v zimnom období  

B. Berie na vedomie: 
a) p. Mgr. Kocúr – vykonať kontrolu odpadových  rúr - pri chráme 
b) p. Ing. Lešková – riešiť možnosti parkovania pri futbalových zápasoch 

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

 
 

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


