
 
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Rudlove konaného dňa 30.05.2022 
 
Prítomní poslanci:               Mgr. Ján Benčík 
                                             Stanislav Homičko 
                                             Mgr. Miroslav Kocúr  (od 18:35 hod.) 
                                             Ing. Ľudmila Lešková   
                                             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 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
5. Majetkové priznania vedúcich zamestnancov (starosta, riaditeľka MŠ a ZŠ, HK) 

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

6. Zmeny rozpočtu obce Rudlov na rok 2022 – rozpočtové opatrenie č. 1  
7. Voľba členov Rady pri MŠ Rudlov za zriaďovateľa – po skončení funkčného obdobia 
8. Majetkové veci – Žiadosť o kúpu pozemku 
9. Rôzne:  

• Vypísanie VK na riaditeľa ZŠ Rudlov po skončení funkčného obdobia 
• Obecné oslavy – podanie informácie 
• Rudlovský šlapák – podanie informácie 
• Vyhodnotenie akcií a realizované práce v 1Q/2022 

10. Interpelácia 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   
                                                    Mgr. Ján Benčík 
                                                    Ladislav Sukovský                                               
    Overovatelia zápisnice:  Stanislav Homičko 
                                            Ing. Ľudmila Lešková 
    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 23. zasadnutia OZ 
     Starosta obce Ing. Juraj Vasiľ podal informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho 
     zasadnutia OZ obce Rudlov. 
     Správu o kontrole plnenia uznesení z 23. 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 31.03.2022 majetkové priznania vedúcich zamestnancov vykonávajúcich  
    verejnú službu podľa ust. § 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone vo verejnom záujme. 
     
6.  Zmeny rozpočtu obce Rudlov na rok 2022 – rozpočtové opatrenie č. 1  
     Poslancom bolo predložené opatrenie č. 1 návrh zmeny rozpočtu na rok 2022. Informáciu  
     o úprave rozpočtu podal starosta obce. Z dôvodu blížiacich sa obecných osláv bolo nutné 
     presunúť finančné prostriedky na realizáciu tejto akcie a na vydanie knihy o obci. 
 
7. Voľba členov Rady pri MŠ Rudlov za zriaďovateľa     
    Starosta obce informoval poslancov, že z dôvodu ukončenia funkčného obdobia rady   
    školy je zriaďovateľ povinný delegovať na ďalšie funkčné obdobie 2 zástupcov  
    zriaďovateľa.  
    Poslanci do rady školy delegovali: 1. Mgr. Máriu Raškovskú 
                                                             2. Mgr. Jána Benčíka 
                                                             
  8. Majetkové veci – Žiadosť o kúpu pozemku 
     Na obecný úrad bola dňa 19.4.2022 doručená žiadosť p. Jozefa Čonku o kúpu pozemku,  
     ktorý sa nachádza pod domom so súp. číslom 173.  

- p. Benčík – zadávateľom znaleckého posudku je obec? 
starosta – zadávateľom je obec a výška za spracovanie posudku je 150,- € 

- p. Sukovský – súhlasí s predajom za sumu, ktorá je uvedená v znaleckom posudku + 
150,- € za jeho spracovanie 

- p. Kocúr – či menovaný platí daň za daný pozemok 
odpoveď – daň nebola vyrúbená 
 
19:10 hod. – p. Trebuňák poslal SMS, v ktorej sa ospravedlnil za neúčasť na OZ                 

        



9. Rôzne  
    * Vypísanie VK na riaditeľa ZŠ Rudlov po skončení funkčného obdobia 
        K 31.08.2022 končí 5-ročný mandát riad. ZŠ Rudlov a z tohto dôvodu bolo vypísané  
        výberové konanie a následne zverejnené na web stránke obce, FB obce, úradnej tabuli  
        obce a na web stránke školy. 
        Uzávierka prijímania prihlášok je 10.06.2022 o 12:00 hodine. 
    * Obecné oslavy – podanie informácie 
       Termín: 24. a 25.6.2022 
       24.6.2022 – Divadlo pre deti o 18:00 hod. v KD 
                           Stretnutie s autorkou knihy Luciou Gilarovou 
       25.6.2022 – moderovať danú akciu bude moderátorka HZOS vo Vranove n/T 
                           krst knihy autorky L. Gilarovej – za účasti bývalých starostov  
                                                                         p. Počekajlovej, p. Dobranského a p. Markuša  
                           Na vydanie knihy obec získala finančné prostriedky z PSK vo výške 2.000,-  
                           € a od firmy Auto Becchi Žilina vo výške 300,- €. 
                           Účinkujúci: FS Vranovčan, Zámutovčan, Leha, tanečná skupina dievčat,  
                                               vystúpenie šermiarov 
                           Oceniť osobnosti za zveľaďovanie obce: Mária Počekajlová 
                                                                                             Milan Dobranský 
                                                                                             Mgr. Ján Markuš 
                                                                                             Mgr. Magdaléna Nemčíková 
                                                                                             Michal Sukovský 
        26.6.2022 – 200 rokov výstavby chrámu a posviacka Ikonostasu     
                            Po cirkevných obradoch sa uskutoční vystúpenie sokoliarov, hasičov a pre  
                            deti budú dostupné atrakcie                
 
    * Rudlovský šlapák – podanie informácie 
       Dňa 14.05.2022 sa v našej obci konala akcia pod názvom „Rudlovský šlapák“. Starosta  
       obce poďakoval všetkým, ktorí boli nápomocní, aby táto akcia dobre dopadla.  
       Obec vďaka sponzorom získala 1.052,11 €, ktoré boli použité na potraviny, švédske  
       stoly, bagety a občerstvenie. Celkové výdavky za obec boli vo výške 1.260,73 €. 
       Odmeňovanie a ceny pre športovcov zabezpečovala riad. ZŠ Rudlov PaedDr. Zuzana  
       Stanovčáková, ktorá vďaka sponzorom a výberu na štartovnom získala 2.500,- €. 
    * Vyhodnotenie akcií a realizované práce v 1 Q/2022 
       Starosta obce podal nasledovnú informáciu: 

a) Základná škola – nové prestrešenie nad vstupmi 
                            osadenie nových fitness prvkov – 2 ks 
                            zaobstaranie nových lavíc + stolíkov pod počítače 

b)  Dom smútku – nové oplotenie – plotové panely 
                          vstupná brána + plotové polia 
                          vybudovanie záchytného parkoviska pre 8 ks automobilov 

c) Ihrisko – vyčistenie a vyrovnanie zhromažďovacej plochy 
d) Obec – realizácia verejnej plochy v strede obce 

            osadenie atypických drevených prvkov  
            výsadba stromov 
            osadenie novej úradnej tabule pri obecnom úrade 
            realizácia materiálnej zbierky pre ľudí z Ukrajiny 



e) Oddychová zóna – vyčistenie plochy – prostriedky Výzva Tesco 
                               osadenie nových lehátok 

f) Výstavba nových rodinných domov – Benčo a Buda 
Jozef Peržeľ, Rudlov 75 – z dôvodu, že menovaný žije sám a zhoršil sa mu zdravotný  
                                           stav starosta oboznámil poslancov, že v mesiaci máj 2022  
                                           bol 2x hospitalizovaný a doporučuje riešiť umiestnenie do  
                                           domu opatrovateľskej služby, resp. umiestnenia v zariadení  
                                           domova dôchodcov v Tovarnom 
Výber daní – 50,78 % 
Projekt – chodník od KD po súp. číslo 48  
 

10.Interpelácie poslancov 
     p. Sukovský: aká je v tomto roku výška energií  
     starosta: podal informáciu, že obec Rudlov ako odberateľ energií (elektrická energia 
                   a plyn) je v kategórii regulovaný subjekt. Cena energie v roku 2022 je vyššia  
                   min. o 15% v porovnaní s prechádzajúcim obdobím.  
 
11. Diskusia 
      p. Kocúr: pripomienka, že niektoré obce v noci nesvietia  
 
 
Návrh na uznesenie:  predniesla  Mgr. Mária Raškovská 
 

U z n e s e n i e  č. 217/24/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Schvaľuje: 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Benčík 
                                                Mgr. Mária Raškovská 
                                                Ladislav Sukovský   
                                                 

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

2. Overovateľov zápisnice: Stanislav Homičko 
                                        Ing. Ľudmila Lešková 

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

3. Zapisovateľa/ku: Iveta Homičková 
 
Za: 5     Proti: 0    Zdržali sa: 0      Neprítomný/í:   Eduard Trebuňák 
                                                                                  Mgr. Miroslav Kocúr          

                  
 
 
 
 



 
U z n e s e n i e  č. 218/24/2022 

 
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:   Eduard Trebuňák 
                                                                                  Mgr. Miroslav Kocúr        

 
 

U z n e s e n i e  č. 219/24/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov z 23. 
zasadnutia  

B. Berie na vedomie: 
Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov z 23. 
zasadnutia  
 
Za: 5     Proti: 0    Zdržali sa: 0      Neprítomný/í:   Eduard Trebuňák 
                                                                                  Mgr. Miroslav Kocúr   

                 
 

U z n e s e n i e  č. 220/24/2022 
 

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

     
 
 
 
 
 



  U z n e s e n i e  č. 221/24/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo 

Zmenu rozpočtu obce Rudlov na rok 2022 – rozpočtové opatrenie č. 1 
B. Schvaľuje 

Zmenu rozpočtu obce Rudlov na rok 2022 – rozpočtové opatrenie č. 1 
navýšením položiek: 
- 0820 633006 zo sumy 4.000,- na sumu 6.700,- € 
- 0820 637003 zo sumy 3.000,- na sumu 9.000,- € 
znížením položiek: 
- 0111 711005 zo sumy 2.000,- na sumu 1.000,- € 
- 0620 714001 zo sumy 4.500,- na 0 
- 0810 713004 zo sumy 3.200,- na 0 
 
Za: 6     Proti: 0    Zdržali sa: 0      Neprítomný/í:   Eduard Trebuňák        

            
U z n e s e n i e  č. 222/24/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Voľbu členov Rady pri MŠ Rudlov za zriaďovateľa  po skončení funkčného obdobia 
B. Deleguje 
Členov Rady pri MŠ Rudlov za zriaďovateľa po skončení funkčného obdobia 
v zložení:  

1. Mgr. Mária Raškovská 
Za: 6     Proti: 0    Zdržali sa: 0      Neprítomný/í:   Eduard Trebuňák                                                     

2. Mgr. Ján Benčík 
     Za: 6     Proti: 0    Zdržali sa: 0      Neprítomný/í:   Eduard Trebuňák        

           
 

U z n e s e n i e  č. 223/24/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Majetkové veci – Žiadosť o kúpu pozemku 
B. Berie na vedomie 

Žiadosť o kúpu pozemku – Jozef Čonka, 094 35 Rudlov 173   
C. Schvaľuje 

Žiadosť o kúpu pozemku – Jozef Čonka: par. číslo 470/1 o výmere 80 m2 a par. číslo 
469 o výmere 271 m2  v celkovej sume 2.330,- € 
 
 Za: 6     Proti: 0    Zdržali sa: 0      Neprítomný/í:   Eduard Trebuňák      

    
 
 



    U z n e s e n i e  č. 224/24/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo 

1. Vypísanie výberového konania na riaditeľa ZŠ Rudlov po skončení funkčného 
obdobia 

2. Obecné oslavy – podanie informácie 
3. Rudlovský šlapák – podanie informácie 
4. Vyhodnotenie akcií a realizované práce v 1 Q/2022   

B. Berie na vedomie 
1. Vypísanie výberového konania na riaditeľa ZŠ Rudlov po skončení funkčného 

obdobia 
2. Obecné oslavy – podanie informácie 
3. Rudlovský šlapák – podanie informácie 
4. Vyhodnotenie akcií a realizované práce v 1 Q/2022  

C. Schvaľuje 
Oceňovanie občanov na obecných oslavách: p. Mária Počekajlová 
                                                                        p. Milan Dobranský 
                                                                        p. Mgr. Ján Markuš 
                                                                        p. Mgr. Magdaléna Nemčíková 
                                                                        p. Michal Sukovský  
 
Za: 6     Proti: 0    Zdržali sa: 0      Neprítomný/í:   Eduard Trebuňák         

        
 
       V Rudlove dňa 31.05.2022 
 
 
 
        Starosta obce: Ing. Juraj Vasiľ                         ........................................ 
  
        Overovatelia:  Ing. Ľudmila Lešková              ........................................ 
 
                                Stanislav Homičko                    ........................................ 
  
         Zapisovateľka: Iveta Homičková                     ........................................      


