Obecne zastupiteľstvo Rudina
Zápisnica z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce
Rudina konaného dňa 30. 12. 2019 o 17.00 hod v zasadacej miestnosti
obecného úradu
Prítomní:
Ing. Anna Mičianová - starostka
Ing. Stanislav Jančiga - HKO
Ing. Mariana Janáčiková (odchod o 18.00 hod)
Ing. Ján Garbier
PhDr. Marián Hutyra
Bc. Viera Štefanková
Vladimír Kohút
Neprítomní:
Ing. Marián Turianik
Ing. Jozef Turianik
Ľubomír Mičian (PN)
František Hruška
Zapisovateľ: Jančigová Gabriela
Ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny
Program obecného zastupiteľstva:
1/ Otvorenie
2/ Schválenie programu rokovania
3/ Voľba návrhovej komisie
4/ Voľba overovateľov zápisnice
5/ Kontrola plnenia uznesení
6/Dodatok č. 1/2019 k VZN obce Rudina č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v MŠ, ŠKD a výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovacej
pôsobnosti obce Rudina
7/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudina na I. polrok 2020
8/ Odmena hlavnému kontrolórovi obce Rudina
9/ Základná škola Rudina – Návrh na rozpočtové opatrenie k 23.12.2019
10/ Rozpočet obce Rudina na rok 2020, odhad na roky 2021, 2022
11/ PhDr. Marián Hutyra – návrh na zníženie platu starostu obce
12/ Interpelácie poslancov
13/ Diskusia
14/ Záver
Hlasovanie poslancov za schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva :
ZA: J.Garbier, M. Hutyra, V. Štefanková, V. Kohút, M. Janáčiková
PROTI: Zdržal sa: -3/ Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie navrhla starostka: PhDr. Marián Hutyra, Vladimír Kohút
Hlasovanie poslancov:
ZA: J. Garbier, M. Hutyra, V. Štefanková, V. Kohút, M. Janáčiková
PROTI: -
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Zdržal sa: -
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4/ Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určila starostka: Ing. Mariana Janáčiková, Bc. Viera Štefanková
Hlasovanie poslancov:
ZA: J. Garbier, M. Hutyra, V. Štefanková, V. Kohút, M. Janáčiková
PROTI: -

Zdržal sa: -

10/ Rozpočet obce Rudina na rok 2020, odhad na roky 2021,2022
Starostka obce presunula hlavný bod zasadnutia schválenie rozpočtu na začiatok rokovania, z dôvodu skoršieho
odchodu poslankyne OZ Ing. Mariany Janáčikovej .
Ing. Ján Garbier (predseda finančnej komisie) : finančná komisia prerokovala na svojom zasadnutí dňa 2. 12.
2019 za účasti svojich členov Ing. Mariany Janáčikovej a PhDr. Mariana Hutyru návrh rozpočtu obce na rok
2020, navrhla niektoré úpravy a po zakomponovaní týchto úprav finančná komisia s rozpočtom na rok 2020
súhlasí a odporúča poslancom OZ rozpočet schváliť.
Návrh Rozpočtu obce na rok 2020 bol vyvesený v obci od 4. 12. 2019 do 20. 12. 2019. V termíne určenom na
pripomienkovanie boli zaslané pripomienky k rozpočtu obce od stavebnej komisie.
PhDr. Marián Hutyra: požaduje zahŕňať do rozpočtu položku 716 - kapitálové výdavky „Projekty“, nastaviť
plán kultúrnych akcií v obci, pretože na kultúrne akcie sa míňa dosť peňazí, ktoré sa môžu využiť na opravy ako
napr. požiadavka na opravu strechy na ZŠ, úpravu chodníkov k ZŠ a pod.
Starostka: pripraví do budúceho zasadnutia plán kultúrnych podujatí pre rok 2020 + predbežné finančné náklady
a tiež harmonogram zasadnutí OZ
Ing. Stanislav Jančiga: po vykonaní kontrolnej činnosti (vyúčtovanie dotácií od občianskych združení, dohody
o prácach mimo pracovného pomeru, vyúčtovanie kultúrnych podujatí usporadúvaných obcou a pod. ) má za to,
že v rozpočte je možné ušetriť peniaze, ktoré by sa mohli použiť na pokrytie napr. dlhodobej požiadavky
riaditeľky ZŠ na opravu strechy alebo asfaltovanie miestnych uličiek v obci a iné. Neuzatvárať dohody o prácach
mimo pracovného pomeru na práce, ktoré môžu vykonať zamestnanci obce, ktorí vykonávajú práce pre obec ako
údržba, čistenie verejných priestranstiev. Dotácie, ktoré obec schvaľuje občianskym združeniam v obci, míňajú
tieto združenia neúčelne : občianske združenie ZRPŠ by malo viac zapájať do svojich aktivít rodičov a občanov
obce, aby nenakupovalo materiál na výrobu svojich výrobkov len združenie, ale aby sa podieľali aj rodičia detí.
Tiež žiada znížiť dotáciu združeniu záhradkárov na sumu 800.00 €, ktorí túto využívajú hlavne na obstaranie
zájazdu pre členov na vinobranie. V obci usporiadajú raz ročne výstavu ovocia a zeleniny, využívajú bezodplatne
na muštovanie zariadenie obce „lis na ovocie“, z ktorého využitia majú príjem záhradkári. Ďalej usporadúvané
kultúrne akcie v obci ako napr. MDD, Mikuláš a pod. nerobiť dvojito raz OcÚ a potom MŠ, ale spojiť sa
a spolupracovať. Zefektívnením týchto akcií sa určite môžu ušetriť peniaze v rozpočte. Podľa jeho prepočtu by
išlo o sumu cca 6000 €, ktoré by sa mohli použiť na kapitálové výdavky. Tiež poukazuje, že niektoré už
schválené peniaze na akcie sa do dnešného dňa nezrealizovali napr. výmena podlahy na pošte v Rudine,
rekonštrukcia muštárne, autobusová zastávka na verejnom priestranstve pri železničnej stanici.
Na záver HKO skonštatoval, že vypracovaný rozpočet obce na rok 2020 celkovo spĺňa zákonom stanovené
náležitosti, odporúča poslancom rozpočet schváliť, jeho pripomienky zohľadniť v rozpočte a roky 2021, 2022
zobrať na vedomie.
Hlasovanie poslancov za schválenie zapracovania pripomienok hlavného kontrolóra obce do rozpočtu:
ZA: M. Hutyra
Zdržal sa: ----PROTI: J. Garbier, V. Kohút, V. Štefanková, M. Janáčiková
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k Rozpočtu obce na rok 2020,
odhad na roky 2021,2022.
Hlasovanie poslancov za schválenie Rozpočtu obce na rok 2020 bez pripomienok, odhad na roky 2021,2022:
ZA: J. Garbier, V. Kohút, V. Štefanková, M. Janáčiková
Zdržal sa: ----
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PROTI: M. Hutyra
14/Záver
Odchodom poslankyne Ing. Mariany Janáčikovej o 18. 00 hod nebolo zasadnutie obecného zastupiteľstva
uznášania schopné. Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie z uvedeného dôvodu prerušila.
Ostatné body rokovania sa presúvajú na najbližšie nasledujúce zasadnutie.
Zapísala:

Gabriela Jančigová

.......................................

Overovatelia: Ing. Mariana Janáčiková
Bc. Viera Štefanková

.......................................
........................................

Ing. Anna Mičianová
starostka Obce Rudina
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Uznesenie č. 104/2019
z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudina
zo dňa 30. 12. 2019
___________________________________________________________________________
Rozpočet obce Rudina na rok 2020, odhad na roky 2021, 2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
a) Rozpočet obce na rok 2020 bez pripomienok, bez programového vyhlásenia
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

4
1

Ing. Ján Garbier, Ing. Mariana Janáčiková, Vladimír Kohút, Bc.
Viera Štefanková
PhDr. Marián Hutyra

b) zapracovanie pripomienok hlavného kontrolóra obce do rozpočtu
Hlasovanie:
Za:
Proti:

1
4

PhDr. Marián Hutyra,
Ing. Ján Garbier, Ing. Mariana Janáčiková, Vladimír Kohút, Bc.
Viera Štefanková

Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

berie na vedomie
a) výhľad na roky 2021 - 2022
b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky
2021 - 2022

Ing. Anna Mičianová, starostka obce

Obec Rudina, 023 31 Rudina c. 442

sekretariat@rudina.sk strana 4

Obecne zastupiteľstvo Rudina

Obec Rudina, 023 31 Rudina c. 442

sekretariat@rudina.sk strana 5

Obecne zastupiteľstvo Rudina

Obec Rudina, 023 31 Rudina c. 442

sekretariat@rudina.sk strana 6

Obecne zastupiteľstvo Rudina

Obec Rudina, 023 31 Rudina c. 442

sekretariat@rudina.sk strana 7

