
          

 
    

Zápisnica 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Rudlove konaného dňa 23.11.2022 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 

zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu  
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov 
6. Schválenie programu zasadnutia 
7. Voľba návrhovej komisie 
8. Príhovor novozvoleného starostu 
9. Informácia starostu o poverení zástupu starostu 
10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 
11. Zriadenie a voľba členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov 
12. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva , voľba predsedu a členov komisií 
13. Určenie platu starostu 
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 a overovateľov zápisnice 
    Starosta obce určil za zapisovateľku Ivetu Homičkovú 
    Za overovateľov zápisnice určil poslancov:  Mgr. Jána Benčíka 
                                                                           Mgr. Máriu Raškovskú 
 
 
 
 
 



3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného  
    zastupiteľstva  a o výsledku voľby starostu 
    Predsedníčka miestnej volenej komisie pani Adela Habinová informovala prítomných  
    o priebehu  a výsledku volieb do orgánov miestnej samosprávy, ktoré sa konali  
    29.10.2022.  
    Konštatovala, že podľa výsledkov volieb bol za starostu obce Rudlov zvolený Ing. Juraj  
    Vasiľ a do obecného zastupiteľstva 7 poslancov: Mgr. Ján Benčík, Patrik Gordan, Dušan  
    Habina, Marek Habina, Ing. Ľudmila Lešková, Mgr. Mária Raškovská a Ing. Miroslav 
    Sakala. Na záver v mene miestnej volebnej komisie zablahoželala pánovi starostovi  
    a poslancom obecného zastupiteľstva a popriala im veľa síl, ochoty a dobrých nápadov pri  
    vedení a zveľaďovaní našej krásnej dedinky Rudlov.      
    
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 
     Novozvolený starosta obce Ing. Juraj Vasiľ zložil zákonom predpísaný sľub, ktorý  
     potvrdil svojim podpisom: 
     „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem  riadne plniť svoje povinnosti,  
     ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné  
     zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej  
     funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 
 
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
     Novozvolení poslanci:  
     Mgr. Ján Benčík, Patrik Gordan, Dušan Habina, Marek Habina, Ing. Ľudmila  
     Lešková, Mgr. Mária Raškovská a Ing. Miroslav Sakala zložili zákonom predpísaný  
     sľub, ktorý potvrdili svojím podpisom:   
     „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem  riadne plniť svoje povinnosti,  
      ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony,  
      zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie  
      poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho  
      vedomia a svedomia.“ 
 
 6. Schválenie programu zasadnutia 
    Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh programu rokovania obecného  
    zastupiteľstva. Poslanci k danému programu nemali návrhy. 
     
7. Voľba návrhovej komisie 
    Starosta obce určil návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľudmila Lešková, Ing. Miroslav  
    Sakala a Marek Habina, ktorú obecné zastupiteľstvo schválilo. 
 
8. Príhovor novozvoleného starostu 
     Novozvolený starosta obce sa vo svojom príhovore poďakoval za prejavenú dôveru  
    občanom a za hlasy vo voľbách. Poďakoval sa bývalému obecnému zastupiteľstvu za  
    vykonanú prácu. Novozvoleným poslancom zablahoželal k zloženiu sľubu a poprial  
    všetkým pevné zdravie, veľa síl a veľa správnych rozhodnutí. Vo svojom príhovore  
    spomenul základné priority na volebné obdobie 2022-2026, ale hlavne komunikáciu  
    s poslancami a občanmi. Na záver vyslovil túžbu, aby sme boli všetci hrdí na našu obec  
    Rudlov. 



9. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu  
    Starosta obce poveril funkciou zástupcu starostu obce Rudlov poslanca obecného  
    zastupiteľstva Mgr. Jána Benčíka na celé funkčné obdobie 2022-2026.   
    
10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  
      zasadnutia obecného zastupiteľstva   
      Starosta obce určil na tento úkon p. Mgr. Máriu Raškovskú . 
 
11. Zriadenie a voľba členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
      verejných funkcionárov   
       Obecné zastupiteľstvo zvolilo komisiu v zložení:  
       Ing. Miroslav Sakala, Dušan Habina a Patrik Gordan   
 
12. Zriadenie komisií OZ a voľba ich predsedov  
      OZ zriadilo: 

a/ Komisiu pre ochranu verejného poriadku 
b/ Komisiu pre kultúru, mládež, šport a školstvo 
c/ Komisiu pre financie, výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie 
d/ Komisiu pre sociálnu oblasť 
 

          a/ predseda Komisie pre ochranu verejného poriadku:  
    Marek Habina 
b/ predseda Komisie pre kultúru, mládež, šport a školstvo: 
    Patrik Gordan 
c/ predseda Komisie pre financie, výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie: 
    Ing. Miroslav Sakala      
d/ predseda Komisie pre sociálnu oblasť: 
    Ing. Ľudmila Lešková 

              
              Na najbližšom zastupiteľstve budú vymenovaní členovia jednotlivých komisií. 
 
   13. Určenie platu starostu 
         V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových  
         pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov poslanci OZ  
         určili mesačný plat starostu obce Rudlov pre Ing. Juraja Vasiľa vo výške: 2.217,- € bez 
         navýšenia.   
          
 
     Rôzne: 
     Poslanec p. Dušan Habina doručil do podateľne obecného úradu čestné vyhlásenie  
     o vzdaní sa odmeny poslanca obecného zastupiteľstva, ktoré OZ zobralo na vedomie. 
 
 
 
 
 
 



14. Návrh na uznesenie 
      predniesla Ing. Ľudmila Lešková 

 
U z n e s e n i e   č. 1/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove 
A. Schvaľuje: 
1. Zapisovateľka:  Iveta Homičková 
2. Overovatelia zápisnice: Mgr. Ján Benčík 

                                                 Mgr. Mária Raškovská 
 

U z n e s e n i e   č. 2/1/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove 
A. Berie na vedomie: 
1. výsledky voľby starostu obce a volieb obecného zastupiteľstva 
2. vystúpenie novozvoleného starostu 
B. Konštatuje, že:  
1. novozvolený starosta obce Ing. Juraj Vasiľ zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva:  
Mgr. Ján Benčík 
Patrik Gordan 
Dušan Habina 
Marek Habina 
Ing. Ľudmila Lešková 
Mgr. Mária Raškovská 
Ing. Miroslav Sakala 

 
U z n e s e n i e   č. 3/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove 
A. Schvaľuje: 

Návrhovú komisiu:  Ing. Ľudmila Lešková 
                                 Ing. Miroslav Sakala 
                                 Marek Habina  
Za:  6                      Proti:  0             Zdržali sa:    1          Neprítomní:  0 

 
U z n e s e n i e  č. 4/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove 
A. Berie na vedomie: 

Starosta obce Ing. Juraj Vasiľ poveril funkciou zástupcu starostu obce Rudlov, 
poslanca obecného zastupiteľstva obce Rudlov pána Mgr. Jána Benčíka na celé 
funkčné obdobie rokov 2022 - 2026.  
Za:   6                   Proti:   0            Zdržal sa: 1             Neprítomní:   0 

 
 
 



U z n e s e n i e  č. 5/1/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove 
B. Poveruje: 

Poslanca Mgr. Mária Raškovská zvolávaním a  vedením zasadnutí  zastupiteľstva 
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 
tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.    
Za:    6                  Proti:   0            Zdržal sa:   1           Neprítomní:    0 

 
U z n e s e n i e č. 6/1/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove 
      A. Zriaďuje:  

Komisie OZ v Rudlove 
a/ Komisiu pre ochranu verejného poriadku 
b/ Komisiu pre kultúru, mládež, šport a školstvo 
c/ Komisiu pre financie, výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie 
d/ Komisiu pre sociálnu oblasť 

     B. Volí:  
Predsedov komisií OZ v Rudlove v zložení: 
a/ predseda Komisie pre ochranu verejného poriadku: Marek Habina    
Za:   6                 Proti:  0             Zdržal sa:    1          Neprítomní:   0 
b/ predseda Komisie pre kultúru, mládež, šport a školstvo:  Patrik Gordan     
Za:    6                Proti:   0            Zdržal sa:    1         Neprítomní:    0 
c/ predseda Komisie pre financie, výstavbu, územné plánovanie a životné  
    prostredie:  Ing. Miroslav Sakala    
Za:     6                 Proti:   0            Zdržal sa:    1          Neprítomní:   0 
d/ predseda Komisie pre sociálnu oblasť: Ing. Ľudmila Lešková    
Za:    6                  Proti:    0           Zdržal sa:     1         Neprítomní:   0 

 
U z n e s e n i e  č. 7/1/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove 
      A. Zriaďuje:  
          Komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného  
          záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení  neskorších predpisov 
     B. Volí:  

Komisiu v zložení:   
Ing. Miroslav Sakala 
Za:   6                   Proti:    0           Zdržali sa:   1           Neprítomní:   0 
Dušan Habina 
Za:   6                   Proti:    0           Zdržali sa:   1           Neprítomní:   0 
Patrik Gordan  
Za:   6                   Proti:    0           Zdržali sa:   1           Neprítomní:   0 

 
 
 
 



U z n e s e n i e  č. 8/1/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove 

     A. Určuje:  
V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a  primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný 
plat starostu obce Rudlov Ing. Juraja Vasiľa vo výške: 1.211,- (priemerná mesačná 
mzda zamestnanca v národnom hospodárstve  v SR za rok 2021) x 1,83 (zákonom 
určený násobok podľa počtu obyvateľov) = 2.216,13 € zaokrúhlené na 2.217,- €  
s nulovým navýšením.       
Za:   7                      Proti:  0             Zdržali sa:  0            Neprítomní:      0 

 
U z n e s e n i e  č. 9/1/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove 
     A. Berie na vedomie:  
         Čestné vyhlásenie pána Dušana Habinu o vzdaní sa odmeny poslanca OZ  obce  
         Rudlov.        

Za:   7                      Proti:  0             Zdržali sa:  0            Neprítomní:      0 

 
 

 
 
Starosta obce: Ing. Juraj Vasiľ                         ........................................ 
  
Overovatelia: Mgr. Ján Benčík                         ........................................ 
 
                       Mgr. Mária Raškovská             ........................................ 
 
Zapisovateľka: Iveta Homičková                      ........................................ 
                                                                    


