
 
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Rudlove konaného dňa 14.05.2021 

 
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. Správa z kontroly plnenia uznesení zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva  
5. Majetkové priznania vedúcich zamestnancov (starosta obce, riaditeľka ZŠ, riaditeľka 

MŠ, hlavný kontrolór) vykonávajúcich verejnú službu podľa ust. § 10 zákona č. 
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

6. Ročný plán obce Rudlov na rok 2021 na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia.  
7. Vyradenie a likvidácia hnuteľného majetku – obce Rudlov 
8. Výstavba IBV Rudlov 
9. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020  
10. Správa z finančnej kontroly procesu verejného obstarávania 
11. Rôzne – podanie informácie: 

                                -     FK Javorina Rudlov 
-  Rudlovský šlapák  
-  Rekonštrukcia cesty a parkoviska 
-  Kontrola na úseku požiarnej ochrany   

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: Ladislav Sukovský 
                                                Mgr. Ján Benčík 
                                                Stanislav Homičko 
    Za overovateľov zápisnice určil poslancov:  Mgr. Miroslav Kocúr 
                                                                           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 zo 17. zasadnutia OZ vypracoval Ing. Ján 
     Koscelník – hlavný kontrolór. 
 
5. Majetkové priznania vedúcich zamestnancov   
    Vedúci zamestnanci (starosta obce, riaditeľka ZŠ, riaditeľka MŠ a kontrolór obce) doručili  
    na obecný úrad k 31.03.2021 majetkové priznania vedúcich zamestnancov vykonávajúcich  
    verejnú službu podľa ust. § 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone vo verejnom záujme. 
  
6. Ročný plán obce Rudlov na rok 2021 na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia  
    Starosta obce predložil poslancom ročný plán, v ktorom sú zapracované hlavné úlohy a  
    termíny obce na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej  
    mobilizácie, obrany štátu, integrovaného záchranného systému a civilného núdzového  
    plánovania v roku 2021. 
    -p. Kocúr – či sa krízový štáb stretol v čase pandémie 
 
7. Vyradenie a likvidácia hnuteľného majetku obce Rudlov   
    Predseda komisie Mgr. Ján Benčík informoval poslancov o činnosti vyraďovacej komisie,  
    ktorá po dôslednom preskúmaní navrhnutého nefunkčného hnuteľného majetku obce, ho  
    na základe vyraďovacieho protokolu vyradila. 
      
8. Výstavba IBV Rudlov  
 
    Na úvod informoval starosta obce , že k žiadosti z 29.01.2021, ktorá bola prejednaná na  
    rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 25.02.2021 bola odoslaná odpoveď v zmysle  
    uznesenia a bola požadovaná urbanistická štúdia, ktorá by bola vypracovaná pre dané  
    územie  s cieľom riešenia územno – technických, krajinno – ekologických,  
    enviromentálnych, urbanistických problémov v území a bude podkladom pre územné  
    rozhodnutie. 



 
    K danému bodu bol prizvaný Ing. Peter Durkoth, ktorý jedná v zastúpení p. Bc. Matúša  
    Bochina. Menovaný informoval poslancov o projektovej dokumentácií a doposiaľ  
    získaných stanoviskách k stavbe „Výstavba IBV Rudlov - 8 rodinných domov„. 
    Informoval poslancov, že podal návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení  
    stavby  dňa 23.04.2021 obci Rudlov zatiaľ bez zaplatenia poplatku a v krátkej dobe doloží  
    ďalšie stanoviská a bude komunikovať s obcou a stavebným úradom. 
  
    Starosta: čo bude investor požadovať od obce a či boli oslovení vlastníci susedných  
                   nehnuteľností. 
    -odpoveď p. Durkoth: zatiaľ  neoslovili vlastníkov susedných nehnuteľností  
 
   p. Sukovský:  
   -občania dotazujú, že prečo práve v tejto lokalite sa začína s výstavbou 
   -čo sa týka odhŕňania snehu, vývoz odpadu a iné služby, kto to bude znášať 
   p. Durkoth: keďže dane sa platia obci, tak všetko bude znášať obec na vlastné náklady 
                          
9. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020 
    Správu predložil hlavný kontrolór obce Ing. Ján Koscelník. 
 
10.Správa z finančnej kontroly procesu verejného obstarávania 
     Správu poslancom predložil hlavný kontrolór obce. 
     -p. Sukovský: podľa čoho sa vyberajú zákazky? 
     p. Koscelník: podľa ceny     
  
11.Rôzne:  

Podanie informácie: 
a) FK Javorina Rudlov – informáciu podal predseda FK p. Sukovský Peter: ohľadom súťaží, 

hráčov, cestovné hráčom, práce na budove, kosenie ihriska 
p. kontrolór: v pokladničnom denníku nie je zahrnutý príjem zo vstupného a výčapu 
p. Sukovský Ladislav: poskytnutá dotácia, aby skutočne bola použitá na činnosť klubu 
                                     materiálno-technické veci, aby boli konzultované s vedením obce  
                                     a boli zahrnuté v rozpočte  
                                     poďakovanie za to ako v dnešnej dobe vyzerá budova a ihrisko 
p. Benčík: je potrebné pripraviť nájomnú zmluvu na užívanie traktorovej kosačky 

b) Rudlovský šlapák – informáciu podal starosta obce 
c) Rekonštrukcia cesty a parkoviska – informáciu podal starosta obce: je vyhlásené 

výberové konanie na asfaltovanie cesty a zhotovenie parkoviska   
d) Kontrola na úseku požiarnej ochrany – informáciu podal starosta obce  
e) Pracovné stretnutie na úseku cestnej dopravy – informáciu podal starosta obce  
f) Vyhodnotenie akcií a realizované práce v 1.Q.2021 – informáciu podal starosta obce  
 
 
 
 
 
 



13. Diskusia 
      p. Sukovský: poďakovanie za pokládku dlažby pri dome smútku 
                            areál MŠ a ZŠ krásne upravený 
                            pochvala za úpravu oddychovej zóny   
                            pochvala za prípravu pracovného materiálu na zastupiteľstvo 
                            pochvala za prípravu skalky – p. Habinová 
 
14. Návrh na uznesenie 
 
         Predniesol/a  Mgr. Ján Benčík 
 

U z n e s e n i e  č. 161/18/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Schvaľuje 

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

Za:  6       Proti:  0     Zdržali sa:   0        Neprítomný/í:  Eduard Trebuňák      
2. Overovateľov zápisnice: Mgr. Miroslav Kocúr 

                                        Ing. Ľudmila Lešková 
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. 162/18/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A.  Prerokovalo 

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
B.  Schvaľuje 

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. 163/18/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov zo 17. 
zasadnutia  

B. Berie na vedomie 
Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov zo 17. 
zasadnutia  
Za:   6     Proti:   0    Zdržali sa:  0        Neprítomný/í:  Eduard Trebuňák           

 
 
 
 



U z n e s e n i e  č. 164/18/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo 

Majetkové priznania vedúcich zamestnancov vykonávajúcich verejnú službu podľa 
ust. § 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

B. Berie na vedomie 
Majetkové priznania vedúcich zamestnancov vykonávajúcich verejnú službu podľa 
ust. § 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
Za:   6     Proti:  0     Zdržali sa:  0        Neprítomný/í:  Eduard Trebuňák           

          
  U z n e s e n i e  č. 165/18/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo 

Ročný plán obce Rudlov na rok 2021 na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia 
B. Schvaľuje 

Ročný plán obce Rudlov na rok 2021 na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia 
Za:  6     Proti:  0     Zdržali sa:   0       Neprítomný/í:    Eduard Trebuňák         

          
  U z n e s e n i e  č. 166/18/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo 

Vyradenie a likvidáciu hnuteľného majetku obce Rudlov 
B. Schvaľuje 

Vyradenie a likvidáciu hnuteľného majetku obce Rudlov 
Za:   6       Proti:  0     Zdržali sa:  0        Neprítomný/í:   Eduard Trebuňák          

 
  U z n e s e n i e  č. 167/18/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo 

Výstavbu IBV Rudlov – štúdia stavby,  
investor: Bc. Matúš Bochin, 094 35 Rudlov 84 
miesto stavby: parc. č. KN „C“ 702/1, 703, 704, 
                        parc. č. KN „E“ 416/1, 416/2, k. ú. Rudlov 

B. Berie na vedomie 
Podanú informáciu Ing. Petrom Durkothom vo veci stanovísk orgánov štátnej správy 
k stavbe IBV Rudlov,  
miesto stavby: parc. č. KN „C“ 702/1, 703, 704, 
                        parc. č. KN „E“ 416/1, 416/2, k. ú. Rudlov 
Za:  6      Proti:  0     Zdržali sa:    0      Neprítomný/í:  Eduard Trebuňák           

 
U z n e s e n i e  č. 168/18/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 
 
 



B. Berie na vedomie 
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 
Za:   6     Proti:  6     Zdržali sa:    6      Neprítomný/í:   Eduard Trebuňák          

                  
  U z n e s e n i e  č. 169/18/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo 

Správu z finančnej kontroly procesu verejného obstarávania za obdobie rok 2020 
B. Berie na vedomie 

Správu z finančnej kontroly procesu verejného obstarávania za obdobie rok 2020 
Za:   6     Proti:   0    Zdržali sa:    0      Neprítomný/í:  Eduard Trebuňák           

          
U z n e s e n i e  č. 170/18/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo 

Podanie informácie: 
a) FK Javorina Rudlov 
b) Rudlovský šlapák 
c) Rekonštrukcia cesty a parkoviska 
d) Kontrola na úseku požiarnej ochrany 
e) Pracovné stretnutie na úseku cestnej dopravy 
f) Vyhodnotenie akcií a realizované práce v 1.Q/2021 

B. Berie na vedomie 
a) Správu o činnosti FK Javorina Rudlov podanú prezidentom FK Javorina Rudlov 

Petrom Sukovským 
b) Informáciu - Rudlovský šlapák 
c) Informáciu - Rekonštrukcia cesty a parkoviska 
d) Informáciu – výsledok kontroly na úseku požiarnej ochrany 
e) Informáciu - Pracovné stretnutie na úseku cestnej dopravy 
f) Informáciu - Vyhodnotenie akcií a realizované práce v 1.Q/2021 

C. Schvaľuje 
a) Uzatvorenie zmluvy medzi FK Javorina Rudlov a obcou Rudlov o užívaní majetku 

obce (traktorová kosačka) 
Za:   6     Proti:   0    Zdržali sa:  0        Neprítomný/í:   Eduard Trebuňák          

          
        V Rudlove dňa 17.05.2021                                  
 

                                
        Starosta obce: Ing. Juraj Vasiľ                         ........................................ 
  
        Overovatelia:  Mgr. Miroslav Kocúr               ........................................ 
 
                                Ing. Ľudmila Lešková              ........................................ 
 
         Zapisovateľka: Iveta Homičková                     ........................................      


