
 
 

 
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Rudlove konaného dňa 16.12.2022 

 
Prítomní poslanci:                Mgr. Ján Benčík 
                                             Patrik Gordan 
                                             Dušan Habina 
                                             Marek Habina 
                                             Mgr. Mária Raškovská 
                                             Ing. Miroslav Sakala  
Neprítomný/í poslanec/i:     Ing. Ľudmila Lešková 

 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie zapisovateľa, členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
4. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
5. Úprava rozpočtu na rok 2022 – zmena č. 2 
6. Predloženie a schválenie VZN č. 2/2022 – o miestnych daniach a o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky  

2023 – 2025 a k návrhu rozpočtu obce Rudlov na rok 2023 
8. Schválenie rozpočtu na rok 2023 
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 1.- 6./2023 
10. Kronikársky záznam za rok 2021 
11. Delegovanie členov za zriaďovateľa do Rady ZŠ 
12. Doplnenie členov do komisií OZ 
13. Návrh na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, pohľadávok, záväzkov, zásob 

a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2022 
14. Plán investičných akcií 
15. Rôzne – prejednanie žiadostí, informácia o kultúrnych akciách 
16. Diskusia 
17. Návrh na uznesenie 
18. 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 
    Starosta obce určil za zapisovateľku: Iveta Homičková 
    Členov návrhovej komisie:  Ing. Miroslav Sakala 
                                                 Patrik Gordan 
                                                 Dušan Habina 
    Za overovateľov zápisnice:  Mgr. Ján Benčík 
                                                  Marek Habina 
 
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
    Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh programu rokovania obecného 
    zastupiteľstva. Poslanci program schválili. 
 
4. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
    Starosta obce Ing. Juraj Vasiľ podal informáciu o plnení uznesení z ustanovujúceho     
    zasadnutia OZ v Rudlove. 
    Správu o kontrole plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Rudlove 
    vypracoval Ing. Ján Koscelník – hlavný kontrolór. 
 
5. Úprava rozpočtu na rok 2022 – zmena č. 2 
    Poslancom bolo predložené opatrenie č. 2 návrh zmeny rozpočtu na rok 2022.  
    Informáciu o úprave rozpočtu v jednotlivých oddieloch a položkách podala ekonómka  
    obce Iveta Homičková. 
    Rozpočet bol upravený ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti z celkovej sumy 
    400.460,- € na sumu 460.820,- €.  
 
6. Predloženie a schválenie VZN č. 2/2022 – o miestnych daniach a o miestnom  
    poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
    Návrh VZN č. 2/2022 predniesla pracovníčka obce Mária Habinová.  
    VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady  
    a drobné stavebné odpady na území obe Rudlov bolo schválené uznesením č. 13/2/2022. 
 
7. Stanovisko HK k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2023 - 2025 
    Hlavný kontrolór obce predložil stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a návrhu  
    viacročného  rozpočtu  obce  na  roky   2024  -  2025,  v  ktorom  odporučil  obecnému  
    zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu na rok 2023 a zobrať na vedomie návrh rozpočtu  
    na roky 2024 - 2025. 
 
8. Schválenie rozpočtu na rok 2023  
    Poslancom OZ bol predložený návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025. Starosta obce  
    podrobne rozobral jednotlivé oddiely rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti. 
    Na rok 2023 bol rozpočet schválený ako vyrovnaný v sume 427.250,- €. 
    Rozpočet na roky 2024 – 2025 poslanci zobrali na vedomie. 
 
 
 
 



 
 

9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 1 – 6 /2023  
    V zmysle § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
    v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór obce predložil poslancom plán   
    kontrolnej činnosti na I. polrok 2023. 
 
10. Kronikársky záznam za rok 2021  
      Kronikárka obce Mgr. Mária Raškovská poslancom predložila kronikársky 
      záznam za rok 2021. Kronikárka vysvetlila čo všetko má kronikársky záznam  
      obsahovať a čo všetko zachytáva. Poslanci schválili kronikársky záznam za rok  
      2021 a odmenu pre kronikárku podľa schválených zásad odmeňovania. 
 
11. Delegovanie členov za zriaďovateľa do Rady ZŠ 
      Z dôvodu ukončenia mandátu poslanca OZ, obecné zastupiteľstvo odvolalo   
      p. Ladislava Sukovského a Stanislava Homička z rady ZŠ a doplnilo za  
      zriaďovateľa nových členov  Ing. Ľudmilu Leškovú a Dušana Habinu.  
      Zriaďovateľ pri určovaní počtu členov dodržiava zásadu v súlade s § 5 ods. 4  
      zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a tiež zásadu, že  
      počet členov, ktorí nie sú zamestnancami školy je väčšinový.  
 
12. Doplnenie členov do komisií OZ 
      Poslanci OZ schválili doplnenie členov jednotlivých komisií na základe návrhov  
      ich predsedov. 
      Komisia pre ochranu verejného poriadku 
      predseda: Marek Habina 
      členovia: Ing. Miroslav Sakala, Dušan Habina, Mgr. Ján Benčík, Anton Jackanin 

 
       Komisia pre kultúru, mládež, šport a školstvo 
       predseda: Patrik Gordan  
       členovia: Ing. Miroslav Sakala, Mgr. Mária Raškovská 

 
       Komisia pre financie, výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie 
       predseda: Ing. Miroslav Sakala 
       členovia: Mgr. Ján Benčík, Mgr. Mária Raškovská, Ing. Ľudmila Lešková,  
                      Patrik Gordan 
 
13. Návrh na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, pohľadávok, záväzkov,  
      zásob a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2022 
      V zmysle ustanovení §§ 29, 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení  
      neskorších predpisov vydal starosta návrh na vykonanie riadnej inventarizácie –  
      dokladovej a fyzickej inventúry majetku, pohľadávok, záväzkov, zásob a rozdielu  
      majetku a záväzkov k 31.12.2022. 
      Obecné zastupiteľstvo schválilo členov ústrednej inventarizačnej komisie a členov     
      čiastkových inventarizačných komisií. 
 
 
 



 
 

14. Plán investičných akcií 
      Starosta obce informoval poslancov o plánovaných investičných akciách 

1. Zhromažďovacia plocha pred ZŠ Rudlov 
2. Chodník od kultúrneho domu k súp. číslu 49 
3. Rekonštrukcie miestnych komunikácií 
4. Most pri rómskom osídlení 
5. Projekt na rekonštrukciu a vybavenie ŠJ pri MŠ Rudlov   

 
15. Rôzne: 
      Starosta obce predložil poslancom: 
      Žiadostí: 1.rodina Majerčáková – žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci 
                        (poslanci schválili finančnú pomoc vo výške 60,- €) 

         2.Enery -  žiadosť 
           (poslanci sa zhodli, že k danej problematike by sa mal vyjadriť  
            žiadateľ- a aké výhody by boli pre obec) 

       Starosta obce podal informáciu o pripravovaných kultúrnych akciách:  
                        1.Vianočný koncert dňa 27.12.2022 - Chrysostomos 

           2.Silvester – o 17:00 hod. ohňostroj 
    
17. Návrh na uznesenie 
      predniesol Ing. Miroslav Sakala 

 
U z n e s e n i e  č.  10/2/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove : 
A. Schvaľuje: 

1. Návrhovú komisiu v zložení:    Ing. Miroslav Sakala 
                                                   Patrik Gordan 
                                                   Dušan Habina 

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

2. Overovateľov zápisnice:  Marek Habina 
                                          Mgr. Ján Benčík 
 
Za:  5        Proti: 0        Zdržali sa: 1         Neprítomný/í:  1 

3. Zapisovateľa/ku: Iveta Homičková 
 
Za: 6       Proti: 0        Zdržali sa: 0         Neprítomný/í:   1 

 
 
 
 
 
 



 
 

U z n e s e n i e  č.  11/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove : 
A. Prerokovalo: 

Správu z kontroly plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Rudlove konaného dňa 23.11.2022 

B. Berie na vedomie: 
Správu z kontroly plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Rudlove konaného dňa 23.11.2022 
 
Za: 6       Proti: 0        Zdržali sa: 0         Neprítomný/í:   1 

 
       U z n e s e n i e  č.  12/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove : 
A. Prerokovalo: 

Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2022 v príjmovej a výdavkovej časti 
B. Schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2022: 
Príjem: bežný rozpočet zo sumy 395.460,- € na sumu 446.380,- € 
             Finančné operácie 5.000,- € na sumu 14.440,- € 
Príjem celkom zo sumy 400.460,- € na sumu 460.820,- € 
Výdaj: bežný rozpočet zo sumy 385.560,- na sumu 446.920,- €  
            kapitálový rozpočet zo sumy 1.000,- na sumu 0,- € 
            finančné operácie zostávajú nezmenené 
Výdaj celkom zo sumy 400.460,- € na sumu 460.820,- € 
 
Za: 6       Proti: 0        Zdržali sa: 0         Neprítomný/í:   1 

 
U z n e s e n i e  č.  13/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove : 
A. Prerokovalo: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rudlov č. 2/2022 

B. Schvaľuje:  
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rudlov č. 2/2022 
 
Za: 6       Proti: 0        Zdržali sa: 0         Neprítomný/í:   1 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

U z n e s e n i e  č.  14/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove : 

A. Prerokovalo: 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2023 – 
2025 a k návrhu rozpočtu obce Rudlov na rok 2023 
B. Berie na vedomie:  
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2023 – 
2025 a k návrhu rozpočtu obce Rudlov na rok 2023 
 
Za: 6          Proti: 0          Zdržali sa: 0          Neprítomný/í:   1 

 
U z n e s e n i e  č.  15/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove : 
A. Prerokovalo: 
   Návrh rozpočtu obce Rudlov na roky 2023-2025 
B. Schvaľuje: 
   Návrh rozpočtu Obce Rudlov na rok 2023 v príjmovej časti celkom 427.250,- € 
                                                                  vo výdavkovej časti celkom 427.250,- € 
C. Berie na vedomie:  

         Návrh rozpočtu Obce Rudlov na roky 2024 a 2025 
 

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

 
U z n e s e n i e  č.  16/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove : 
A. Prerokovalo: 

          Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 
B. Schvaľuje: 

          Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 
C. Poveruje: 

          Hlavného kontrolóra výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti 
 

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

 
U z n e s e n i e  č.  17/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove : 
A.Prerokovalo: 

          Kronikársky záznam za rok 2021 
B.Schvaľuje: 

          Kronikársky záznam za rok 2021 a odmenu pre kronikárku podľa schválených  
          zásad  odmeňovania 
 

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

 



 
 

U z n e s e n i e  č.  18/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rudlove : 
A.Prerokovalo: 

          Delegovanie členov za zriaďovateľa do rady základnej školy  
B.Deleguje: 

          Členov za zriaďovateľa do rady základnej školy v zložení:  
          Ing. Ľudmila Lešková    
   

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

Za: 5       Proti: 0        Zdržali sa: 1         Neprítomný/í:   1 

 
U z n e s e n i e  č. 19/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove : 
A. Prerokovalo: 

       Doplnenie členov komisií OZ v Rudlove na základe návrhov jednotlivých  
       predsedov: 

B. Schvaľuje: 
       Doplnenie členov do jednotlivých komisií:   
 
          Komisia pre ochranu verejného poriadku 

predseda: Marek Habina 
členovia: Ing. Miroslav Sakala, Dušan Habina, Mgr. Ján Benčík, Anton Jackanin 
 
Komisia pre kultúru, mládež, šport a školstvo 
predseda: Patrik Gordan  
členovia: Ing. Miroslav Sakala, Mgr. Mária Raškovská 
 
Komisia pre financie, výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie 
predseda: Ing. Miroslav Sakala 
členovia: Mgr. Ján Benčík, Mgr. Mária Raškovská, Ing. Ľudmila Lešková,  
                Patrik Gordan 
 
Za: 6       Proti: 0        Zdržali sa: 0         Neprítomný/í:   1 

 
U z n e s e n i e  č. 20/2/2022 

A. Prerokovalo: 
1. Príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov, 

rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2022. 
2. Návrh na schválenie Ústrednej inventarizačnej komisie. 
3. Návrh na schválenie čiastkových inventarizačných komisií. 

 
 



 
 

B. Berie na vedomie: 
Príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu 
majetku a záväzkov k 31.12.2022. 

C.  Schvaľuje: 
1. Ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení:  

predseda: Ing. Ľudmila Lešková  
člen:        Ing. Miroslav Sakala 
člen:        Mgr. Mária Raškovská      
 

2. Čiastkové inventarizačné komisie v zložení: 
 

                Obecný úrad, budova č. 37 
 predseda: Mgr. Mária Raškovská  
 členovia: Iveta Homičková, Mária Habinová      

 

                Kultúrny dom 
 predseda: Dušan Habina  
 členovia: Anton Jackanin, Mgr. Mária Raškovská     

 

                Rekreačné a športové šlužby, rozvoj obcí - budova 
 predseda: Mgr. Ján Benčík  
 členovia: Marek Habina,  Ing. Ľudmila Lešková     

 

                Materská škola, školská jedáleň MŠ 
 predseda: Ing. Miroslav Sakala  
 členovia: Mgr. Jana Bucháľová, Danka Krištanová, Mária Kriváková      

 

                Pohrebníctvo – dom smútku, všeobecná pracovná oblasť, cestná  
                doprava, pozemky, rozvoj obcí a bývania 

 predseda: Marek Habina  
 členovia: Mgr. Ján Benčík, Anton Jackanin 
  

                Základná škola 
 predseda: Patrik Gordan  
 členovia: Dušan Habina, PaedDr. Zuzana Stanovčáková,  
                 Mgr. Monika Fejková, Mária Kriváková 

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

 
U z n e s e n i e  č. 21/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove : 
A. Prerokovalo: 

        Plán investičných akcií:  
        1.Zhromažďovacia plocha pred ZŠ Rudlov 

2.Chodník od kultúrneho domu k súp. číslu 49 
3.Rekonštrukcie miestnych komunikácií 
4.Most pri rómskom osídlení 
5.Projekt na rekonštrukciu a vybavenie ŠJ pri MŠ Rudlov   



 
 

B. Berie na vedomie 
       Plán investičných akcií:  

1. Zhromažďovacia plocha pred ZŠ Rudlov 
2. Chodník od kultúrneho domu k súp. číslu 49 
3. Rekonštrukcie miestnych komunikácií 
4. Most pri rómskom osídlení 
5. Projekt na rekonštrukciu a vybavenie ŠJ pri MŠ Rudlov   

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

 
U z n e s e n i e  č. 22/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Rudlove : 
A.Prerokovalo: 
a) Žiadostí: 1.rodina Majerčáková – žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci 

               2.Enery -  žiadosť 
b) Informáciu o kultúrnych akciách: 1.Vianočný koncert dňa 27.12.2022 

                                                       2.Silvester – o 17:00 hod. ohňostroj 
      B. Berie na vedomie 

a) Žiadosť Enery  
b) Informáciu o kultúrnych akciách: 1.Vianočný koncert dňa 27.12.2022 

                                                       2.Silvester – o 17:00 hod. ohňostroj    
C. Schvaľuje 

a) Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci pre rodinu Majerčákovú  vo výške 60,- € 
 
Za: 6       Proti: 0        Zdržali sa: 0         Neprítomný/í:   1 

 
 
 
 

Starosta obce: Ing. Juraj Vasiľ                         ........................................ 
  
 
Overovatelia: Mgr. Ján Benčík                         ........................................ 
 
 
                       Marek Habina                            ........................................ 
 
 
Zapisovateľka: Iveta Homičková                      ........................................                                       


