Zápisnica
z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11.07.2014 v zasadacej miestnosti
obecného úradu v Rudine
Prítomní (prezenčná listina)
Ing. Anna Mičianová, starostka obce
Ing. Ján Garbier
Lukáš Guzma
Vladimír Ščamba
Bc. Viera Štefánková
Ing. Daniel Marčiš
Milan Papučík
Jaroslav Maslák
Neprítomní:
Ing. Jozef Turianik
Ing. Karol Zavadil (PN)
Mgr. Erika Hlavatá
Ostatní prítomní:
Jančigová Gabriela – zapisovateľka
Prezenčná listina

1. Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rudine otvorila a viedla Ing. Anna Mičianová, starostka obce.
V úvode privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných a skonštatovala, že počet
prítomných poslancov je 7, t.j. obecné zastupiteľstvo v Rudine je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Zároveň ospravedlnila HKO Ing. Karola Zavadila pre dlhodobú PN a tiež aj ostatných neprítomných.
2. Schválenie, prípadné zmeny v programe rokovania
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu s pozvánkou emailom.
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie, prípadné zmeny v programe rokovania
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Rozpočtové opatrenie č. 4 - schválenie
6. Zásady hospodárenia s majetkom obce – pripomienky, schválenie
7. MŠ Rudina, ZŠ Rudina – schválenie prípravy projektov na rekonštrukciu budov s cieľom
zabezpečenia prijímania vyššieho počtu detí do zariadení
8. Environmentálny fond – zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
vrátane zateplenia – kultúrny dom
9. Vybudovanie prístupovej komunikácie k výstavbe rodinných domov v lokalite Zadky
Rôzne
- Spoločnosť NASULSEN SK, s. r. o. Kysucké Nové Mesto – žiadosť o prenájom
priestorov s cieľom zriadenia lekárne v Obci Rudina
10. Diskusia
11. Záver
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Návrh programu bol doplnený nasledovne:
Bod Rôzne:
- Žiadosť o schválenie vyradenia časti kníh z Obecnej knižnice
Hlasovanie o doplnenom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva :
ZA: všetci prítomní

PROTI: 0

Zdržalo sa: 0

3. Určenie overovateľov zápisnice:
Overovatelia zápisnice:
Ing. Ján Garbier
Lukáš Guzma
Návrhová komisia
Návrhová komisia:
Ing. Daniel Marčiš
Vladimír Ščamba
4. Kontrola plnenia uznesení
Pani starostka oboznámila prítomných so znením uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
5. Rozpočtové opatrenie č. 4 – schválenie
Poslanci OZ sa oboznámili s predloženým Rozpočtovým opatrením č. 4.
Hlasovanie poslancov OZ za jeho schválenie:
ZA: všetci prítomní

ZDRŽAL SA: 0

PROTI: 0

6. Zásady hospodárenia s majetkom obce – schválenie, pripomienky
Pani starostka informovala prítomných, že obec nadviazala spoluprácu s novou audítorkou, ktorá
skonštatovala, že Zásady hospodárenia s majetkom obce sú vypracované štandardne. Nová audítorka
bude aktualizovať VZN Obce Rudina v súlade s platnou legislatívou SR. Poslanci OZ berú na
vedomie podané informácie.
Hlasovanie za schválenie Zásad hospodárenia s majetkom obce.
ZA: všetci prítomní

ZDRŽAL SA: 0

PROTI: 0

7.MŠ Rudina, ZŠ Rudina – schválenie prípravy projektov na rekonštrukciu budov s cieľom
zabezpečenia prijímania vyššieho počtu detí do zariadení
Pani starostka informovala prítomných o tom, že v blízkej budúcnosti bude vyhlásená výzva na
čerpanie finančných prostriedkov na zvýšenie kapacít materských škôl. Navrhuje vypracovať projekt
na prestavbu MŠ v Rudine za účelom zvýšenia kapacity o 40 detí, pričom musia byť zabezpečené
požiadavky na sociálne vybavenie , jedáleň a pod. V súčasnej dobe navštevuje MŠ V Rudine okolo 60
detí. Záujem o návštevu MŠ
z roka na rok narastá. Poslanci OZ berú informácie na vedomie
a navrhujú zverejniť cez doménu obce www.rudina.sk inzerát na vypracovanie štúdie na prestavbu
MŠ Rudina za účelom zvýšenia jej kapacity o cca 40 detí – termín podávania štúdií do 29. 08. 2014.
Zároveň navrhujú zverejniť inzerciu taktiež na vypracovanie štúdie pre využitie podkrovia ZŠ Rudina.
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8.Environmentálny fond – zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
vrátane zateplenia – kultúrny dom
Pani starostka predniesla prítomným informáciu o možnosti využitia environmentálneho fondu za
účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia a to budovy
kultúrneho domu v obci. Spoluúčasť obce je 5 %. Keďže termín je do 31. 7. 2014 pani starostka
oslovila Ing. arch. Papučíka o vypracovanie dokumentácie a rozpočtu na zateplenie kultúrneho domu,
výmenu okien, dverí.
Poslanci podanú informáciu berú na vedomie a dávajú súhlasné stanovisko k vypracovaniu projektu
a súhlasia s 5% spoluúčasťou obce v prípade schválenia projektu.
9. Vybudovanie prístupovej komunikácie k výstavbe rodinných domov v lokalite Zadky
Pani starostka informovala prítomných o narastajúcej výstavbe nových rodinných domov v lokalite
Zadky. Na výstavbu prístupovej komunikácie je vydané právoplatné stavebné povolenie. Predbežný
rozpočet predstavuje sumu cca 17.000,- Eur = zhrnutie ornice, (ornica bude uložená v oblasti nad
cintorínom pri dome smútku za účelom jeho nutného rozšírenia), násyp makadamom. Na
financovanie chýba 10.000,- Eur. Chýbajúce financie navrhuje pani starostka čerpať z rezervného
fondu obce. Poslanci berú na vedomie podané informácie.
Hlasovanie za použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 15.000,- Eur za účelom
vybudovania prístupovej komunikácie v lokalite Zadky:
ZA: všetci prítomní

ZDRŽAL SA: 0

PROTI: 0

Rôzne:
-

Spoločnosť NASULSEN SK, s. r. o. Kysucké Nové Mesto – žiadosť o prenájom priestorov
za účelom zriadenia lekárne v Obci Rudina

Konatelia spoločnosti NASULSEN SK, s. r. o. Kysucké Nové Mesto Ing. Kucharčík a pán Neslušan
podali poslancom OZ informácie o plánovanom zriadení lekárne v Obci Rudina. Fi NASULSEN SK,
s. r. o. je spoločnosť zaoberajúca sa o.i. aj zdravotníckym zásobovaním liečiv. V Obci Rudina majú
záujem o prevádzkovanie lekárne v budove obecného úradu na prízemí. Navrhujú žiadané priestory
upraviť podľa svojich potrieb na vlastné náklady. V prípade ukončenia prenájmu prenajaté priestory
uvedú do pôvodného stavu taktiež na vlastné náklady. Po obhliadke ponúkaných priestorov cca 50 m 2
navrhujú ročný prenájom od 800,- až 1000,- Eur / ročne (prenájom + služieb). V prevádzke budú
pracovať 2 – 3 zamestnanci, používať budú registračnú pokladnicu, PC, 2 chladničky.
Pani starostka informovala poslancov, že sa jedná o priestory na prízemí obecného úradu a to
miestnosť malej zasadačky a časť obecnej knižnice. Obecná knižnica by sa posunula do sály KD a to
do miestnosti skladu civilnej obrany. Po informovaní sa na OÚ odbor krízového riadenia a civilnej
obrany je možné obecný sklad CO presťahovať do iných priestorov.
Poslanci OZ berú na vedomie podané informácie a nemajú výhrady proti prenajatiu navrhnutých
priestorov za účelom zriadenia lekárne. Navrhujú uzatvoriť zmluvu o prenájme na dobu neurčitú
s min. dĺžkou 5 rokov, vymedziť účel nájmu „lekáreň“, výpovedná doba podľa Obchodného
zákonníka, cenu nájmu 1250,- Eur / ročne (nájomné + služby).
Hlasovanie za navrhovanú cenu prenájmu priestorov 1250,- Eur ročne (nájomné + služby):
ZA: 5

ZDRŽAL SA: 1

PROTI: 1

Proti: Ščamba Vladimír: cena je nízka, navrhuje min. 150,- Eur / mesačne (nájom + služby)
Zdržal sa: Guzma Lukáš: navrhuje cenu oddeliť: nájom / služby
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-

Žiadosť o schválenie vyradenia časti kníh z Obecnej knižnice

Pani starostka predložila prítomným zoznam časti kníh z obecnej knižnice vypracovaný pani
Miroslavou Ščambovou (vedúca knižnice). Jedná sa o knihy, ktoré boli v pobočke Rudinka. Nie sú
zaradené vo fonde obecnej knižnice Rudina, pretože knižnica tieto tituly má.
Poslanci berú podanú informáciu na vedomie a schvaľujú vyradenie časti kníh podľa priloženej
prílohy. Navrhujú vyradené knihy ponúknuť občanom obce bezodplatne.
Hlasovanie za vyradenie časti kníh z obecnej knižnice:
ZA: všetci prítomní

ZDRŽAL SA: 0

PROTI: 0

9. Diskusia:
V diskusii predniesol prítomným poslanec OZ pán Jaroslav Maslák podnet týkajúci sa mladého
občana obce Jana Tomáša. Menovaný sa po dovŕšení plnoletosti vrátil z detského domova do obce,
kde býva spolu so svojimi rodičmi, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní. Jeho otec poberá sociálne dávky
a oboch rodičov často vídať v obci pod vplyvom alkoholických nápojov. Ján Tomáš je riadne
zamestnaný, obec s jeho osobou nemá žiadne problémy. Pán Maslák poukazuje na to, že obaja jeho
rodičia svojho syna finančne aj psychicky zneužívajú. Navrhuje pani starostke menovaného Jána
Tomáša osloviť a morálne ho podporiť a taktiež vyvíjať snahu v jeho osamostatnení sa od rodičov.
10. Záver
Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, Ing. Anna Mičianová starostka
obce, poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásila za ukončené .
Zapisovateľ:
Jančigová Gabriela
Ing. Anna Mičianová
starosta obce
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Uznesenia
z 4. zasadnutia OZ v R u d i n e, konaného dňa 11.7.2014
37/4/2014 OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z 3. zasadnutia OZ konaného dňa 27. 6. 2014
38/4/2014 OZ schvaľuje bez výhrad Rozpočtové opatrenie č. 4
39/4/2014 OZ schvaľuje bez výhrad Zásady hospodárenia s majetkom obce.
40/4/2014 Poslanci OZ berú na vedomie informáciu o výzve. Súhlasia s vypracovaním štúdie na
rekonštrukciu budovy MŠ v Rudine do 29. 8. 2014.
41/4/2014 Poslanci OZ berú na vedomie informáciu o výzve. Súhlasia s vypracovaním štúdie na
rekonštrukciu budovy ZŠ v Rudine do 29. 8. 2014.
42/4/2014 Poslanci OZ schvaľujú vypracovanie projektu k zvyšovaniu energetickej účinnosti
existujúcich verejných budov vrátane zateplenia – kultúrny dom a súhlasia s 5 % spoluúčasťou obce.
43/4/2014 Poslanci OZ schvaľujú prenájom priestorov v budove obecného úradu na prízemí
spoločnosti NASULSEN SK, s. r. o. Kysucké Nové Mesto s cieľom zriadenia lekárne v Obci Rudina.
Ročná cena prenájmu je vo výške 1.250,- €. Cena zahŕňa prenájom vrátane služieb (el.energia, plyn,
vodné -stočné, vývoz TKO a pod.)
44/4/2014 Poslanci OZ schvaľujú vyradenie časti kníh podľa priloženého zoznamu z Obecnej knižnice
a ponúknutie uvedených knižných titulov podľa zoznamu bezodplatne občanom obce , prípadne iným
charitatívnym organizáciám .
45/4/2014 Poslanci OZ súhlasia s použitím finančných prostriedkov vo výške 15.000,- € z rezervného
fondu na vybudovanie prístupovej komunikácie v lokalite Zadky.

Overovatelia:
Ing. Ján Garbier
Lukáš Guzma
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