
 
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Rudlove konaného dňa 20.06.2022 
 
Prítomní poslanci:               Mgr. Ján Benčík 
                                             Stanislav Homičko 
                                             Mgr. Miroslav Kocúr   
                                             Ing. Ľudmila Lešková   
                                             Mgr. Mária Raškovská 
                                             Ladislav Sukovský  
                                             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 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
5. Predloženie Individuálnej výročnej správy obce Rudlov za rok 2021 
6. Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky a výročnej správy za 

účtovné obdobie 2021  
7. Schválenie záverečného účtu obce Rudlov za rok 2021, stanovisko HK obce Rudlov 

k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021 
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Rudlov na II. polrok 2022 
9. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022 - 2026  
10. Rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu na volebné obdobie 2022 – 2026 
11. Rôzne: Schválenie dotácie DHZO, spracovanie projektovej dokumentácie 

k investičnej činnosti  
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 
    Členovia návrhovej komisie: Stanislav Homičko 
                                                   Eduard Trebuňák  
                                                   Mgr. Miroslav Kocúr                                               
    Overovatelia zápisnice:         Ing. Ľudmila Lešková  
                                                   Ladislav Sukovský 
    Zapisovateľka: Iveta Homičková 
 
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
    Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh programu rokovania obecného 
    zastupiteľstva. Poslanci program schválili s doplnením bodov: 
    9.Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022 – 2026 
    10.Rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu na volebné obdobie 2022 - 2026 
     
 4. Správa z kontroly plnenia uznesení z 24. zasadnutia OZ 
     Starosta obce Ing. Juraj Vasiľ podal informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho 
     zasadnutia OZ obce Rudlov. 
     Správu o kontrole plnenia uznesení z 24. zasadnutia OZ vypracoval Ing. Ján 
     Koscelník – hlavný kontrolór. 
      
5. Predloženie individuálnej výročnej správy obce Rudlov za rok 2021                                                 
    Starosta obce podal informáciu k predloženej výročnej správe, ktorá obsahuje úvodné  
    slovo starostu, identifikačné údaje obce, organizačnú štruktúru, základnú charakteristiku  
    obce, plnenie funkcií obce, informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva,  
    účtovníctva, hospodársky výsledok za rok 2021 a ostatné dôležité informácie. 
     
6.  Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky a výročnej správy  
     za účtovné obdobie 2021  
     Poslancom bola predložená správa audítora, ktorú vypracovala Ing. Drahomíra  
     Maskaľová. Audit účtovnej závierky podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom  
     audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších  
     predpisov.  
 
7. Schválenie záverečného účtu obce Rudlov za rok 2021 zriaďovateľa     
    Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Rudlov za rok 2021 poslancom predložil  
    hlavný kontrolór obce Ing. Ján Koscelník, ktorý odporučil, aby obecné zastupiteľstvo  
    v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy schválilo  
    záverečný účet výrokom „celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“. 
    Starosta obce predložil poslancom návrh záverečného účtu obce Rudlov za rok 2021,  
    ktorý spracovala ekonómka obecného úradu p. Iveta Homičková, ktorá podrobne  
    rozobrala jednotlivé kapitoly návrhu ZÚ a informovala poslancov o celkovom  
    hospodárení obce za rok 2021. 
    Poslanci schválili ZÚ výrokom „celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“. 
                                                             
  8. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Rudlov na II. polrok 2022 
      Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý  
      vypracoval Ing. Ján Koscelník, hlavný kontrolór obce Rudlov.                



        
9. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022 - 2026  
    Poslanci obecného zastupiteľstva v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o   
    obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválilo pre volebné obdobie 2020–2026 
    7 poslancov obecného zastupiteľstva obce Rudlov. 

                                     
10.Rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu na volebné obdobie 2022 – 2026 
     Poslanci obecného zastupiteľstva v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o 
     obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválilo na celé volebné obdobie 2020 – 
     2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Rudlov na plný úväzok. 
         
11. Rôzne:  
      a) Starosta obce podal informáciu o schválenej dotácii DHZO a o spracovaní projektovej  
          dokumentácie k investičnej činnosti.  
      b) prejednanie – na rizikových úsekoch je potrebné vybudovanie chodníkov 
      c) p. Benčík a p. Raškovská – navrhli odmeny pre učiteľov 
 
12. Interpelácie poslancov:  
      a) p. Kocúr – kontrolovať sypanie odpadu do potoka 
      b) p. Trebuňák – nevykosený pozemok p. Lukačkovej, kde sa zdržiava rôzna háveď 
      c) informácia ohľadom p. Peržeľa súp. číslo 75 – umiestnenie do zariadenia pre  
          dôchodcov 
 
 
Návrh na uznesenie:  predniesol  Eduard Trebuňák 

 
U z n e s e n i e  č. 225/25/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Schvaľuje: 

1. Návrhovú komisiu v zložení: Stanislav Homičko 
                                                Mgr. Miroslav Kocúr 
                                                Eduard Trebuňák   

Za: 7       Proti:  0     Zdržali sa:  0         Neprítomný/í:  0    
2. Overovateľov zápisnice: Ing. Ľudmila Lešková 

                                        Ladislav Sukovský 
 Za: 7       Proti:  0     Zdržali sa:  0         Neprítomný/í:  0               

3. Zapisovateľa/ku: Iveta Homičková 
  Za: 7       Proti: 0      Zdržali sa:  0        Neprítomný/í:  0      

                   
U z n e s e n i e  č. 226/25/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A.  Prerokovalo: 

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
B.  Schválilo: 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva s doplnením bodov 



  9. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022 – 2026 
10. Rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu na volebné obdobie 2022 –  
      2026 
 Za: 7       Proti: 0      Zdržali sa:  0        Neprítomný/í:  0      

             
  U z n e s e n i e  č. 227/25/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov z 24. 
zasadnutia  

B. Berie na vedomie: 
Správu z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rudlov z 24. 
zasadnutia  
Za:   7     Proti:  0     Zdržali sa:   0       Neprítomný/í:  0      

   
U z n e s e n i e  č. 228/25/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Predloženie Individuálnej výročnej správy obce Rudlov za rok 2021 
B. Berie na vedomie 

Predloženú Individuálnu výročnú správu obce Rudlov za rok 2021 
Za:   7     Proti:   0    Zdržali sa:    0      Neprítomný/í:   0     

 
  U z n e s e n i e  č. 229/25/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Správu nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky a výročnej správy 
obce Rudlov za účtovné obdobie 2021 

B. Berie na vedomie 
Správu nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky a výročnej správy 
obce Rudlov za účtovné obdobie 2021 
Za:   7     Proti:   0    Zdržali sa:  0        Neprítomný/í:   0     

          
U z n e s e n i e  č. 230/25/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

1. Návrh záverečného účtu obce Rudlov za rok 2021 
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Rudlov k návrhu záverečného účtu obce 

Rudlov za rok 2021  
B. Berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Rudlov za rok 2021 
 



C. Schvaľuje 
Záverečný účet obce Rudlov za rok 2021 výrokom:  
„Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“ 
Za:  7      Proti:  0     Zdržali sa:  0        Neprítomný/í:   0     

       
U z n e s e n i e  č. 231/25/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 
B. Schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 
C. Poveruje: 

Hlavného kontrolóra výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti 
Za:  7      Proti:   0    Zdržali sa:  0        Neprítomný/í:    0    

 
U z n e s e n i e  č. 232/25/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

V súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  
neskorších predpisov pre volebné obdobie 2022 – 2026 počet poslancov Obecného 
zastupiteľstva obce Rudlov 

B. Schvaľuje: 
V súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  
neskorších predpisov pre volebné obdobie 2022 – 2026: 7 poslancov Obecného 
zastupiteľstva obce Rudlov 

Za:  7      Proti: 0      Zdržali sa:  0        Neprítomný/í:  0      
       

U z n e s e n i e  č. 233/25/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 rozsah 
výkonu funkcie starostu obce Rudlov 

B. Schvaľuje: 
V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 rozsah 
výkonu funkcie starostu obce Rudlov na plný úväzok 

Za: 7       Proti:  0     Zdržali sa:   0       Neprítomný/í:   0     



U z n e s e n i e  č. 234/25/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove: 
A. Prerokovalo: 

Podanie informácie: 
a) Schválenie dotácie DHZO 
b) Spracovanie projektovej dokumentácie k investičnej činnosti 

B. Berie na vedomie 
Podanie informácie: 

          Schválenie dotácie DHZO 
Za:  7      Proti:  0     Zdržali sa:   0       Neprítomný/í:  0      

C. Schvaľuje 
          Spracovanie projektovej dokumentácie k investičnej činnosti 

Za: 6       Proti:  0     Zdržali sa:  1        Neprítomný/í:  0      
 
 

      
       V Rudlove dňa 21.06.2022 
 
 
 
        Starosta obce: Ing. Juraj Vasiľ                         ........................................ 
  
        Overovatelia:  Ing. Ľudmila Lešková              ........................................ 
 
                                Ladislav Sukovský                    ........................................ 
  
         Zapisovateľka: Iveta Homičková                     ........................................      


