
 
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Rudlove konaného dňa 03.12.2021 
 
Prítomní poslanci:               Mgr. Ján Benčík 
                                             Mgr. Miroslav Kocúr 
                                             Ing. Ľudmila Lešková 
                                             Mgr. Mária Raškovská 
                                             Ladislav Sukovský  
                                             Eduard Trebuňák 
Neprítomní poslanci:           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 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
5. Prejednanie upozornenia prokurátora vo veci VZN o pravidlách času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb 
6. Schválenie VZN č. 1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území obce Rudlov  
7. Predloženie správ o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2020/2021 v ZŠ – Rudlov a MŠ – Rudlov 
8. Predloženie pracovnej verzie VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rudlov 
9. Rôzne            
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: Mgr. Mária Raškovská 
                                                   Ing. Ľudmila Lešková 
                                                   Eduard Trebuňák                                                    
    Overovatelia zápisnice:  Mgr. Ján Benčík 
                                            Ladislav Sukovský 
    Zapisovateľka: Mária Habinová 



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 20. zasadnutia OZ 
     Starosta obce Ing. Juraj Vasiľ podal informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho 
     zasadnutia OZ obce Rudlov. 
     Správu o kontrole plnenia uznesení z 20. zasadnutia OZ vypracoval Ing. Ján 
     Koscelník – hlavný kontrolór. 
 
     18:30 hod. prišiel poslanec Mgr. Miroslav Kocúr 
 
5. Prejednanie upozornenia prokurátora vo veci VZN o pravidlách času predaja 
    v obchode a času prevádzky služieb                                                        
     Obecné zastupiteľstvo prerokovalo upozornenie prokurátora sp. Zn. Pd 149/21/7713- 1        
     zo  dňa 14.10.2021, na odstránenie porušenia § 4 ods. 5 písm. a) bod 3 zákona  
     č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení – ustanovenie nariadenia pravidiel času predaja  
     v obchode a času prevádzky služieb (odsek 3 písm. i) . 
     Obecné zastupiteľstvo vyhovelo upozorneniu prokurátora a následne prijalo v súlade  
     s § 4 ods. 5 písm. a) bod 3 a § 6 Zákona o obecnom zriadení všeobecné  nariadenie  
     o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.                        
   
6.  Schválenie VZN č. 1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času  
     prevádzky služieb na území obce Rudlov 
     Návrh VZN č. 1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 
     služieb predniesol starosta obce.  
     VZN č. 1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
      bolo bez pripomienok jednohlasne schválené uznesením č. 192/21/2021.   
      VZN č.1/2021 bude vyvesené na úradnej tabuli obce  a pätnástym dňom jeho vyvesenia 
      nadobudne účinnosť: 20.12.2021. 
 
7. Predloženie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
    za školský rok 2020/2021 v ZŠ – Rudlov a MŠ - Rudlov   
    Správy boli podané písomne. Správu za ZŠ-Rudlov vypracovala riaditeľka školy 
    PaedDr. Zuzana Stanovčáková a bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 14.10.2021  
    a za MŠ-Rudlov Mgr. Jana Buchaľová a prerokovaná v pedagogickej rade dňa 
    12.10.2021. 
    Obecné zastupiteľstvo správy prerokovalo a bez pripomienok ich berie na vedomie. 
 
8. Predloženie pracovnej verzie VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a o miestnom    
    poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rudlov 
    Pracovnú verziu VZN č. 2/2021 predniesla pracovníčka OcÚ Rudlov a starosta obce. 
    Predložený návrh rieši  miernu úpravu navýšenie ročných sadzieb dane pre jednotlivé  
    druhy pozemkov a úpravu jednotkových sadzieb dane za stavby. Poslanci OZ sa  
    oboznámili s uvedenými sadzbami. Samotné schvaľovanie VZN č. 2/2021 bude na  
    najbližšom obecnom zastupiteľstve dňa 17.12.2021. 
     



9. Rôzne:  
          V tomto bode starosta informoval obecné zastupiteľstvo: 
       

a) O podaní dvoch žiadostí, ktoré boli odoslané na Fond na podporu umenia. 
Z uvedeného Fondu sa požaduje dotácia na komplexnú  infraštruktúru obecnej 
knižnice,  podujatia a vzdelávacie aktivity. V prípade schválenia je spoluúčasť vo 
výške 20 %. 

b) O podaní žiadostí, ktoré boli odoslané spoločnosti  TESCO a sú zamerané na doplnenie
 prvkov na oddychovej zóne. 

c) O možnosti podania žiadostí na SFZ – projekt „EURÁ Z EURA“ do 10.01.2022.    
           Projekt je zameraný na tréningové ihriská, hlavné hracie plochy, tribúny futbalových  

 ihrísk, športové zázemie (šatne, sociálne priestory, regenerácia, posilňovňa,        
zavlažovanie a osvetlenie hracích plôch. Spolufinancovanie je vo výške  min. 25% 
Uchádzači: amatérske futbalové kluby, subjekty územnej správy. 

d) O novej právnej úprave týkajúcej sa detských ihrísk pri materských a základných  
školách a povinnostiach jednotlivých zriaďovateľov. 

e) O podanej žiadosti na poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja 
s kódom výzvy 12861/2021/OSMRR na Ministerstvo investícií a regionálneho 
rozvoja: Predmetom bola investičná akcia rekonštrukcia miestnej komunikácie 
a výstavba parkoviska. Minimálna výška dotácie na jeden projekt je 40.000,00 €. 

f) O predbežnej kalkulácií na vydanie knihy  Dejiny Rudlova a termíne obecných osláv. 
Kniha o formáte B5, počet strán 340, plnofarebná a náklade 500 ks   by predstavovala 
za jeden výtlačok sumu 20,05 €. 

g) O vianočných prezentoch, ktoré budú rozdané všetkým domácnostiam v našej obci 
v rozsahu: Rudlovské Novinky 2021, taška, stolový kalendár, pero, respirátory FFP2 
a pozdrav. 

h) O usmernení k výkonu aktivačných prác § 10 a § 12 v období od 25.11.2021 do 
31.12.2021 

i) O ústnej žiadosti pána Jozefa Čonku, ktorý chce požiadať obec Rudlov o kúpu 
pozemku pod svojím rodinným domom so s. č. 173   

j) O operačnom programe z ĽZ  s vytvorenou prioritnou osou 8 s názvom REACT – EU, 
prostredníctvom ktorej bola vyhlásená aj výzva zameraná na podporu činností 
Miestnych občianskych poriadkových služieb. Táto  výzva je iba pre obce, ktoré už 
boli zapojené do uvedeného projektu. Obec Rudlov nemá možnosť sa zapojiť do 
uvedeného programu. 

k) Podrobne o výzve s kódom OPKZP –PO1-SC111-2021-72 na triedený zber 
komunálneho odpadu s možnosťou výstavby nových zberných dvorov, nákupe 
hnuteľných vecí za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov 
a nákupe ostatných hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu komunálnych 
odpadov. 

l) O zámere na kúpu novej traktorovej kosačky na prenájom pre futbalový klub Javorina 
Rudlov a nového auta (pracovné auto pre potreby malých obecných služieb) 

 
10. Interpelácia poslancov 
 
11. Diskusia 
    



Návrh na uznesenie:  predniesla  Mgr. Mária Raškovská 
 

U z n e s e n i e  č. 188/21/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Schvaľuje: 

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

                                                                   Eduard Trebuňák   
Za:  5      Proti:  0     Zdržali sa: 0      Neprítomný/í: Mgr. Miroslav Kocúr 
                                                                                    Stanislav Homičko     

2. Overovateľov zápisnice: Mgr. Ján Benčík 
                                        Ladislav Sukovský 

 Za:  5      Proti:  0      Zdržali sa:  0     Neprítomný/í: Mgr. Miroslav Kocúr         
                                                                                     Stanislav Homičko 

3. Zapisovateľa/ku: Mária Habinová 
             Za:  5     Proti:  0      Zdržali sa:  0     Neprítomný/í: Mgr. Miroslav Kocúr        

                                                                           Stanislav Homičko 
                       

U z n e s e n i e  č. 189/21/2021 
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: Mgr. Miroslav Kocúr        
                                                                          Stanislav Homičko 

          
U z n e s e n i e  č. 190/21/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov z 20. 
zasadnutia  

B. Berie na vedomie: 
Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov z 20. 
zasadnutia  
Za: 5       Proti: 0       Zdržali sa: 0      Neprítomný/í: Mgr. Miroslav Kocúr 
                                                                                    Stanislav Homičko  

     
U z n e s e n i e  č. 191/21/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Upozornenie prokurátora sp. zn. Pd 149/21/7713- 1 zo dňa 14.10.2021, na odstránenie 
porušenia § 4 ods. 5 písm. a) bod 3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov v spojení s §6 ods.1 Zákona o obecnom zriadení  - ustanovenie 
nariadenia pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb (odsek 3 písm. i) 
 



B. Vyhovuje: 
Upozorneniu prokurátora a následne prijíma  v súlade s § 4 ods. 5 písm. a) bod 3 a § 6 
Zákona o obecnom zriadení všeobecne záväzné nariadenie  o pravidlách času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb 
Za: 5      Proti: 0      Zdržali sa: 0       Neprítomný/í: Mgr. Miroslav Kocúr 
                                                                                   Stanislav Homičko        

    
  U z n e s e n i e  č. 192/21/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo 

Návrh VZN č. 1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb 

B. Schvaľuje 
Návrh VZN č. 1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb 
Za: 6       Proti: 0       Zdržali sa: 0         Neprítomný/í: Stanislav Homičko 

 
                                  U z n e s e n i e  č. 193/21/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Predložené správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  
za školský rok 2020/2021 v ZŠ Rudlov a MŠ Rudlov 

B. Berie na vedomie 
Predložené správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  
za školský rok 2020/2021 v ZŠ Rudlov a MŠ Rudlov 
Za: 6        Proti: 0       Zdržali sa: 0         Neprítomný/í: Stanislav Homičko 

                
                                  U z n e s e n i e  č. 194/21/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Pracovnú verziu VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rudlov  

B. Berie na vedomie 
Pracovnú verziu VZN č. 2/2021 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: Stanislav Homičko 

        V Rudlove dňa 06.12.2021 
 
        Starosta obce: Ing. Juraj Vasiľ                         ........................................ 
  
        Overovatelia:  Mgr. Ján Benčík                        ........................................ 
 
                                Ladislav Sukovský                     ........................................ 
  
         Zapisovateľka: Mária Habinová                      ........................................      


