
 
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Rudlove konaného dňa 25.02.2022 
 
Prítomní poslanci:               Mgr. Ján Benčík 
                                             Stanislav Homičko 
                                             Mgr. Miroslav Kocúr   
                                             Ing. Ľudmila Lešková  (od 18:00 h.) 
                                             Mgr. Mária Raškovská 
                                             Ladislav Sukovský  
Neprítomný poslanec:         Eduard Trebuňák 
 
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 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
5. Predloženie správy o obecnej knižnici – predkladá Mgr. V. Zálepová – knihovníčka 

v obecnej knižnici Rudlov 
6. Ročný plán obce Rudlov na rok 2022 na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia 

a obrany štátu  
7. Podanie informácie o odovzdaní listinných akcií VVS a. s. 
8. Dotácie z rozpočtu obce – predkladá hlavný kontrolór – Ing. Ján Koscelník 
9. Podanie informácie – obecné oslavy v roku 2022             
10. Podanie informácie o zbere odpadu za rok 2021 
11. Predloženie plánu práce – na rok 2022 
12. Rôzne: energie 
13. Interpelácia poslancov 
14. Diskusia 
15. Návrh na uznesenie 
16. 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. Miroslav Kocúr 
                                                   Mgr. Mária Raškovská                                                 
    Overovatelia zápisnice:  Mgr. Ján Benčík 
                                           Homičko Stanislav 
    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 22. zasadnutia OZ 
     Starosta obce Ing. Juraj Vasiľ podal informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho 
     zasadnutia OZ obce Rudlov. 
     Správu o kontrole plnenia uznesení z 22. zasadnutia OZ vypracoval Ing. Ján 
     Koscelník – hlavný kontrolór. 
      
5. Predloženie správy o obecnej knižnici                                                         
    Správu o obecnej knižnici predložila a zaujímavo odprezentovala Mgr. Viera Zálepová  
    knihovníčka v obecnej knižnici. Prítomným podala informáciu o počte knižných  
    dokumentov, počte čitateľov a získaných finančných prostriedkoch formou dotácie.  
    Hlavným ťažiskom činnosti knižnice bolo plnenie vlastného plánu činnosti a starostlivosť  
    o odborný a kultúry vzrast obyvateľov obce. 
    Zdôraznila, že z dôvodu bezbariérového prístupu a veľkým počtom čitateľov je potrebné  
    premiestniť knižnicu do malej sály kultúrneho domu.   
     
6.  Ročný plán obce Rudlov na rok 2022 na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia  
     a obrany štátu 
     Plán obce poslancom predložil starosta obce. Cieľom tohto plánu ochrany je plnenie 
základných ústavných práv občana, z pohľadu vzniku mimoriadnych udalostí alebo 
krízových situácii, pri ktorých občanovi hrozí priama ujma na jeho živote, zdraví alebo 
majetku. 
     Preto, na základe uvedených skutočností je dôležité dôsledne ovládať zásady krízového 
riadenia a civilnej ochrany obyvateľstva taktiež postupy, ktorými sa ustanovujú podrobnosti 
o evakuácii. Je nevyhnutné priebežne vykonávať a na základe praktických a teoretických 
skúseností zabezpečovať nielen prípravu profesionálnych záchranných zložiek, ale aj 
samotného občana.  
     Plán ochrany obyvateľstva obce Rudlov je vypracovaný pre potrebu zabezpečenia účinnej 
ochrany života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnej udalosti tak, ako to 
ustanovuje: 

a) § l5 ods. l písm. a, Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 
neskorších predpisov (pôsobnosť obce). 

b) Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred 
účinkami nebezpečných látok v znení neskorších zmien a doplnkov. 

d) Vyhláška MV SR č. 532/2006 Z. z o podrobnostiach na zabezpečenie 
stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v 
znení neskorších predpisov.  
 
7. Podanie informácie o odovzdaní listinných akcií VVS a. s.    
    Informáciu o odovzdaní listinných akcií VVS podal starosta obce. Na ostatnom valnom  
    zhromaždení bol odsúhlasený návrh výmeny akcií zo zaknihovaných, vedených na účte  
    cenných papierov na listinné. Tento krok znamená pre všetkých akcionárov úsporu  
    financií.   



 
 
8. Dotácie z rozpočtu obce 
    Informáciu podal kontrolór obce Ing. Ján Koscelník, ktorý absolvoval školenie  
    so zameraním: Podmienky a postup pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obcí, ich  
    zúčtovanie a kontrola -  príslušná legislatíva, podmienky poskytovania dotácií, komu  
    môže obec poskytovať dotácie z rozpočtu, povinnosť zverejňovať zoznam príjemcov  
    dotácií, zákonné obmedzenia pri poskytovaní dotácií, návratné finančné výpomoci,  
    príspevky na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na území obce, 
    kontrola poskytovania a zúčtovania dotácií z rozpočtu obcí. 
        
9. Podanie informácie – obecné oslavy v roku 2022  
     Informáciu podal starosta obce, ktorý priblížil prípravu, organizovanie a realizáciu tejto  
     významnej udalosti obce Rudlov. 
 
10. Podanie informácie o zbere odpadu za rok 2021 
      Starosta obce Ing. Juraj Vasiľ podal informáciu o výsledku zberu odpadu za rok 2021.  
      Úroveň vytriedenia odpadu je 43,92%.  
 
11. Predloženie plánu práce na rok 2022 
      Starosta obce Ing. Juraj Vasiľ predložil poslancom plán práce, ktorý vymedzuje dôležité  
      a významné akcie – potrebné oplotenie domu smútku, zhromažďovacia plocha pri ZŠ 
 
12. Rôzne 

a) p. Homičko – ako to prebieha ohľadom rodinného domu so súp. číslom 172 
starosta: momentálne sa rieši vybavovanie búracích prác 

b) p. Kocúr – náklady okolo búracích prác bude znášať rodina Čonková? 
starosta: áno, všetky náklady hradí rodina Čonková 

 
    
Návrh na uznesenie:  predniesla  Mgr. Mária Raškovská 
 

U z n e s e n i e  č. 207/23/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Schvaľuje: 

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

Za: 5      Proti: 0     Zdržali sa: 0      Neprítomný/í: Ing. Ľ. Lešková, E. Trebuňák   
2. Overovateľov zápisnice: Mgr. Ján Benčík 

                                         Stanislav Homičko 
Za: 5      Proti: 0     Zdržali sa: 0      Neprítomný/í: Ing. Ľ. Lešková, E. Trebuňák           

3. Zapisovateľa/ku: Iveta Homičková 
 Za: 5      Proti: 0     Zdržali sa: 0      Neprítomný/í: Ing. Ľ. Lešková, E. Trebuňák             
        
 
 



U z n e s e n i e  č. 208/23/2022 
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: Ing. Ľ. Lešková, E. Trebuňák 
      

  U z n e s e n i e  č. 209/23/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov z 22. 
zasadnutia  

B. Berie na vedomie: 
Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov z 22. 
zasadnutia  

Za: 5      Proti: 0     Zdržali sa: 0      Neprítomný/í: Ing. Ľ. Lešková, E. Trebuňák 
 

U z n e s e n i e  č. 210/23/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Predloženie správy o obecnej knižnici – predložila Mgr. Viera Zálepová 
B. Berie na vedomie 

Predloženú správu a prezentáciu o obecnej knižnici, ktorú predložila Mgr. Viera 
Zálepová 

C.  Schvaľuje 
Presunutie obecnej knižnice do malej sály KD 

Za: 5      Proti: 0     Zdržali sa: 0      Neprítomný/í: Ing. Ľ. Lešková, E. Trebuňák 
                      

U z n e s e n i e  č. 211/23/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo 

Ročný plán obce Rudlov na rok 2022 na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia 
a obrany štátu 

B. Schvaľuje 
Ročný plán obce Rudlov na rok 2022 na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia 
a obrany štátu 

         Za: 5      Proti: 0     Zdržali sa: 0      Neprítomný/í: E. Trebuňák 
               

U z n e s e n i e  č. 212/23/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Podanú informáciu o odovzdaní listinných akcií VVS a. s. 
B. Berie na vedomie 

Podanú informáciu o odovzdaní listinných akcií VVS a. s. 
         Za: 5      Proti: 0     Zdržali sa: 0      Neprítomný/í: E. Trebuňák 



             
U z n e s e n i e  č. 213/23/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Informáciu o dotáciách z rozpočtu obce 
B. Berie na vedomie 

Informáciu o dotáciách z rozpočtu obce 
         Za: 5      Proti: 0     Zdržali sa: 0      Neprítomný/í: E. Trebuňák 
 

U z n e s e n i e  č. 214/23/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Podanie informácie – obecné oslavy v roku 2022  
B. Berie na vedomie 

Podanie informácie – obecné oslavy v roku 2022  
           Za: 5      Proti: 0     Zdržali sa: 0      Neprítomný/í: E. Trebuňák 
  

U z n e s e n i e  č. 215/23/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Podanie informácie o zbere odpadu za rok 2021  
B. Berie na vedomie 

Podanie informácie o zbere odpadu za rok 2021  
        Za: 5      Proti: 0     Zdržali sa: 0      Neprítomný/í: E. Trebuňák 
 

U z n e s e n i e  č. 216/23/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Predložený plán práce na rok 2022  
B. Schvaľuje 

Predložený plán práce na rok 2022  
           Za: 5      Proti: 0     Zdržali sa: 0      Neprítomný/í: E. Trebuňák 
 
  
 
       V Rudlove dňa 02.03.2022 
 
 
        Starosta obce: Ing. Juraj Vasiľ                         ........................................ 
  
        Overovatelia:  Mgr. Ján Benčík                        ........................................ 
 
                                Stanislav Homičko                    ........................................ 
  
         Zapisovateľka: Iveta Homičková                     ........................................      


