
 
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Rudlove konaného dňa 30.09.2021 
 
Prítomní poslanci:                Mgr. Miroslav Kocúr 
                                             Ing. Ľudmila Lešková 
                                             Mgr. Mária Raškovská 
                                             Ladislav Sukovský  
                                             Eduard Trebuňák 
Neprítomní poslanci:           Mgr. Ján Benčík 
                                             Stanislav Homičko 
 
 
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 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
5. Žiadosť o vydanie súhlasu k individuálnej výstavbe 
6. Podanie správy zriaďovateľa o ZŠ a MŠ - nový školský rok  
7. Vyhodnotenie akcie „ Rudlovský šlapák“ 
8. Vyhodnotenie investičných akcií: 

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba parkoviska“  
 „Obnova detského ihriska pri MŠ“ 

9. Rôzne: Obecné oslavy - r. 2022             
10. Interpelácie poslancov 
11. Diskusia 
12. Návrh na uznesenie 
13. 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 
    Členovia návrhovej komisie: Ladislav Sukovský 
                                                   Ing. Ľudmila Lešková                                                    
    Overovatelia zápisnice:  Mgr. Mária Raškovská 
                                            Eduard Trebuňák 
    Zapisovateľka: Iveta Homičková 
 
 



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. Správa z kontroly plnenia uznesení z 19. zasadnutia OZ 
     Starosta obce Ing. Juraj Vasiľ podal informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho 
     zasadnutia OZ obce Rudlov. 
     Správu o kontrole plnenia uznesení z 19. zasadnutia OZ vypracoval Ing. Ján 
     Koscelník – hlavný kontrolór. 
 
     18:29 hod. prišiel poslanec Mgr. Miroslav Kocúr 
 
5. Žiadosť o vydanie súhlasu k individuálnej výstavbe   
    Starosta obce privítal žiadateľov o vydanie súhlasu pána Bc. Matúša Bochina a pána   
    Jozefa Tabaku a projektanta Ing. Vladimíra  Pavúka, ktorý poslancom podali vysvetlenie  
    k individuálnej výstavbe: náčrt projektovej dokumentácie sa týka výstavby 10 rodinných  
    domov,  pričom projekt sa môže meniť. K rodinným domom bude vedená cesta, voda,  
    kanál, elektrická energia (bude slúžiť aj na vykurovanie). 

-p. Trebuňák: či sa počíta s viac rodinnými domami 
     -odpoveď: zatiaľ sa ráta do 10 rodinných domov 
-p. Sukovský:  aká je vízia, v akom horizonte sa počíta so začiatkom výstavby 
    -odpoveď: príprava podkladov trvá pol roka až rok, všetku investíciu znáša investor  

 
6. Podanie správy zriaďovateľa o ZŠ a MŠ – nový školský rok  
    Správu podal starosta obce. Informoval o personálnom zložení pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov  v základnej a materskej škole. V základnej škole došlo 
k ukončeniu pracovného pomeru pedagogického asistenta a bola prijatá nová pracovníčka na 
základe výberového konania. K zmene došlo aj v školskom klube detí, kde je prijatá nová 
vychovávateľka. Starosta informoval o počte žiakov v jednotlivých triedach a modernizácií 
učební v základnej a materskej škole. V základnej škole došlo k výmene podlahy, výmene 
školských lavíc, kompletnej modernizácií a  úprave na toaletách v rozsahu montáž 
obkladačiek, montáž bojléra na teplú vodu, montáž nových umývadiel a montáž  dlažby na 
chodbe. Na školskom dvore je osadená gymnastická zostava, ktorú využívajú deti počas 
hodín telesnej výchovy. V materskej škole sa zakúpil nový nábytok, nové stoličky a stoly. 
Na školskom dvore sa vybudovalo nové detské ihrisko s modernými prvkami v hodnote 
3888,-- €  s využitím dotácie od PSK vo výške 2 540,-- € a 800,-- € od Tesco.   Informoval 
o počte detí. Základnú školu navštevuje 27 detí a materskú školu 21 detí z toho je 5 
predškolákov. Záverom zdôraznil, že v obidvoch školách sú vytvorené ideálne podmienky na 
výchovu a vzdelávanie našich detí. 
     
7. Vyhodnotenie akcie „Rudlovský šlapák“   
     Informáciu o priebehu akcie podal starosta obce. Výnimočný „kovidový“ 7. ročník 
Rudlovského šlapáku, ktorého záštitu prevzal predseda Prešovského samosprávneho kraja 
M. Majerský, sa konal v náhradnom augustovom termíne. Preteky boli zaradené do 
Slovenského pohára v behu do vrchu, zároveň boli 3. kolom novovzniknutej Východniarskej 
ligy behov do kopca. Vzácnosťou bola moderátorka markizáckych Športových novín J. 
Hospodárová, ktorá sa na Rudlovský šlapák veľmi tešila. Prvýkrát v histórii sa uskutočnili 



Majstrovstvá východoslovenského kraja v behu do vrchu v spolupráci s VsAZ a MŠK 
Vranov n/T, ocenení boli najlepší registrovaní v atlet. kluboch. Okrem žiackych kategórií, 
ktoré sú súčasťou šlapáku (štartovalo - 97 detí), štart „spestrila“ aj nová kategória NW 
(severská chôdza). Hlavnú disciplínu (100 pretekárov) odštartoval prezident MŠK a zároveň 
primátor mesta Vranov n/T - J. Ragan, ktorému asistovala predsedníčka VsAZ –S. 
Hanusová. Absolútnymi víťazmi pretekov sa stali E. Fučo (Ľubotice) a I. Vargová (Rudlov). 
Rudlovský šlapák sa stáva čoraz populárnejší aj medzi Rudlovčanmi. Najúspešnejšie si 
počínali I. Vargová (1. miesto), P. Tomko (2. miesto), J. Lukačková (3. miesto). Všetkým 
zúčastneným srdečne blahoželáme! 
Samotného preteku sa zúčastnilo vyše 100 bežcov v hlavnej kategórií a okolo 80 detí 
v detských kategóriach . 
Sponzori prispeli sumou 1788,48 €. Obec Rudlov vyčlenila na akciu 239,25 €. Akcia  svojou 
úrovňou bola príjemným spestrením tohto leta. 
Starosta obce poďakoval všetkým, ktorí sa organizačne podieľali pred, počas a po ukončení     
akcie. Taktiež poďakoval za finančné a vecné dary.  
 
   -Mgr. Raškovká: veľké poďakovanie za veľmi dobre zohratý tím, veľká a dobrá akcia 
   -p. Sukovský: veľká odozva aj na sociálnych sieťach 
                          do budúcna by bolo dobré odmeniť všetkých športovcov obce 
 
8. Vyhodnotenie investičných akcií: 
    „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba parkoviska“ 
    „Obnova detského ihriska pri MŠ„  
    Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o investičných akciách. 
 
Akcia: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba parkoviska“ bola zrealizovaná 
v súlade s projektovou dokumentáciou. Práce a samotná realizácia boli prevedené v dobrej 
kvalite za dohodnutú cenu 49 496,63 €. Odovzdávací protokol bol podpísaný dňa 
15.07.2021. Po realizácií je plánované geodetické zameranie a zápis stavby do katastra 
nehnuteľností.  
 
Akcia: „Obnova detského ihriska pri MŠ„ bola zrealizovaná za pomoci dotácie PSK vo  
výške 2 540,-- €  a  800,-- € od Tesco. Ihrisko obsahuje  4 moderné prvky: 3 hojdačky 
a jeden detský kolotoč. 
 
    -p. Trebuňák: je rád, že sa podarilo cestu zrealizovať, ale bolo by dobré poriešiť ukončenie  
                          cesty nejakou odrážkou  
         -starosta: ukončenie cesty je zrealizované v súlade s projektovou dokumentáciou. Na 
prechode cesty z asfaltu na poľnú cestu  je umiestnená oceľová zvodnica, ktorá zabezpečuje 
zvedenie vody pri prudkých dažďoch. Úsek bude monitorovaný a v prípade potreby sa 
umiestni dopravná značka nerovnosť. 
 
     -p. Sukovský: aké záručné podmienky tu platia 
          -starosta: 36 mesiacov  
          
 
               



9. Rôzne:  
a) Obecné oslavy – r. 2022 

    Poslanci na najbližšie zastupiteľstvo pripraviť návrhy na uskutočnenie obecných osláv. 
    -termín oslavy: zvažuje sa 24.-26. jún 2022 
    -Mgr. Raškovská: prizvať rodákov obce 
    
11. Diskusia:  

1. Úcta k starším: pre každého seniora - poukážka na 10,- €, med, rúško 
2. Nedoplatky dane – 9.000,- € 
3. Rozbité okno na budove TJ 
4. Zaočkovanosť obce Rudlov – 29% 
5. Vynovenie verejného osvetlenia – ledkové 
6. Mgr. Kocúr – poďakovanie za vysprávku výtlku na ceste 

 
     
Návrh na uznesenie:  predniesol  Ladislav Sukovský 
 

U z n e s e n i e  č. 180/20/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Schvaľuje 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Ladislav Sukovský                                                
                                                Ing. Ľudmila Lešková                                                                                            

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

2. Overovateľov zápisnice: Mgr. Mária Raškovská 
                                        Eduard Trebuňák 

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

         3. Zapisovateľku: Iveta Homičková 
Za: 4      Proti: 0     Zdržali sa: 0       Neprítomný/í:  Mgr. Ján Benčík 
                                                                                   Mgr. Miroslav Kocúr  
                                                                                   Stanislav Homičko                                                      

          
U z n e s e n i e  č. 181/20/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A.  Prerokovalo 

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
B.  Schvaľuje 

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

     
 



  U z n e s e n i e  č. 182/20/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov z 19. 
zasadnutia  

B. Berie na vedomie 
Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov z 19. 
zasadnutia  
Za: 4      Proti: 0     Zdržali sa: 0       Neprítomný/í:  Mgr. Ján Benčík 
                                                                                   Mgr. Miroslav Kocúr  
                                                                                   Stanislav Homičko                                         

          
 
 

U z n e s e n i e  č. 183/20/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo 

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k investičnej výstavbe 
B. Berie na vedomie 

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k investičnej výstavbe a bude postupovať 
podľa metodického usmernenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR 

C. Nemá námietky 
K možnej IBV na parc.: 
- č. 416/1, registra E, LV č. 541, k. ú. Rudlov 
- č. 416/2, registra E, LV č. 541, k. ú. Rudlov 
- č. 417/1, registra E, LV č. 590, k. ú. Rudlov 
- č. 417/2, registra E, LV č. 590, k. ú. Rudlov  
na všetky náklady investora v súlade s príslušnou legislatívou 

 
Za: 5      Proti: 0     Zdržali sa: 0      Neprítomný/í:  Mgr. Ján Benčík 
                                                                                  Stanislav Homičko                                     

          
 

U z n e s e n i e  č. 184/20/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo 

Podanie správy zriaďovateľa o ZŠ a MŠ – nový školský rok 
B. Berie na vedomie 

Podanie správy zriaďovateľa o ZŠ a MŠ – nový školský rok 
      
Za: 4      Proti: 0     Zdržali sa: 0      Neprítomný/í:  Mgr. Ján Benčík 
                                                                                  Mgr. Miroslav Kocúr  
                                                                                  Stanislav Homičko                                                      

         
 
 



  U z n e s e n i e  č. 185/20/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo 

Vyhodnotenie akcie „Rudlovský šlapák“ 
B. Berie na vedomie 

Vyhodnotenie akcie „Rudlovský šlapák“ 
 
Za: 4      Proti: 0     Zdržali sa: 0      Neprítomný/í:  Mgr. Ján Benčík 
                                                                                  Mgr. Miroslav Kocúr  
                                                                                  Stanislav Homičko                                                      

                      
  U z n e s e n i e  č. 186/20/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo 

Vyhodnotenie investičných akcií: 
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba parkoviska“ 
„Obnova detského ihriska pri MŠ“  

B. Berie na vedomie 
Vyhodnotenie investičných akcií: 
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba parkoviska“ 
„Obnova detského ihriska pri MŠ“  
 
Za: 4      Proti: 0     Zdržali sa: 0      Neprítomný/í:  Mgr. Ján Benčík 
                                                                                  Mgr. Miroslav Kocúr  
                                                                                  Stanislav Homičko                                                

            
U z n e s e n i e  č. 187/20/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo 

Obecné oslavy r. 2022 
B. Berie na vedomie 

Informáciu o príprave - Obecné oslavy r. 2022 
C. Ukladá 

Poslancom pripraviť návrhy k príprave na najbližšie zastupiteľstvo 
 
Za: 5      Proti: 0     Zdržali sa: 0      Neprítomný/í:  Mgr. Ján Benčík 
                                                                                  Stanislav Homičko                                                      

       V Rudlove dňa 01.10.2021                                  
                               

        Starosta obce: Ing. Juraj Vasiľ                         ........................................ 
  
        Overovatelia:  Mgr. Mária Raškovská             ........................................ 
 
                                Eduard Trebuňák                     ........................................ 
  
         Zapisovateľka: Iveta Homičková                     ........................................      


