Obecne zastupiteľstvo Rudina
Zápisnica z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce
Rudina konaného dňa 27. 01. 2020 o 17.00 hod v zasadacej miestnosti
obecného úradu
Prítomní:
Ing. Anna Mičianová - starostka
Ing. Stanislav Jančiga - HKO
František Hruška
Ing. Jozef Turianik
Ing. Ján Garbier
PhDr. Marián Hutyra
Vladimír Kohút
Neprítomní:
Ing. Marián Turianik
Ľubomír Mičian (PN)
Ing. Mariana Janáčiková
Bc. Viera Stefanková
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/ Rokovanie na základe dohodnutého stretnutia so správkyňou konkurznej podstaty JUDr. Danicou Birošovou
a obcou Rudina – súdny spor
6/ Záver
Hlasovanie poslancov za schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva :
ZA: J.Garbier, F. Hruška, V. Kohút, J. Turianik
PROTI: -ZDRŽAL SA: M. Hutyra
Poslanec PhDr. Marián Hutyra navrhuje doplnenie programu o bod interpelácie poslancov.
Hlasovanie poslancov za doplnenie programu zasadnutia o bod 6/ Interpelácie poslancov:
ZA: J. Garbier, F. Hruška, V. Kohút, J. Turianik, M. Hutyra
3/ Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie navrhla starostka: PhDr. Marián Hutyra, Ing. Jozef Turianik
Hlasovanie poslancov:
ZA: J. Garbier, F. Hruška, V. Kohút
PROTI: M. Hutyra
ZDRŽAL SA: J. Turianik
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4/ Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určila starostka: Ing. Ján Garbier, František Hruška
Hlasovanie poslancov:
ZA: J. Garbier, F. Hruška, M. Hutyra, V. Kohút, J. Turianik
PROTI: -

Zdržal sa: -

5/ Rokovanie na základe dohodnutého stretnutia so správkyňou konkurznej podstaty JUDr. Danicou
Birošovou a obcou Rudina – súdny spor
Správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Danica Birošová oboznámila prítomných poslancov o požiadavkách a to
nasl.:
1) Odsúhlasenie ceny nájmu za pozemky, na ktorých stojí budova vo vlastníctve obce
- nájomnú zmluvu uzatvoriť na všetky pozemky, nielen pod ktorými je budova, výška nájmu bude stanovená na
základe vypracovaného znaleckého posudku Ing. Kovaľa, ktorý dala vypracovať obec Rudina, návrh nájomnej
zmluvy vypracuje právny zástupca obce Mgr. Peter Lupták
2) Výška náhrady za vložené peniaze do nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
- výšku požadovanej náhrady za vložené peniaze do nehnuteľnosti vo vlastníctve obce stanovujú po dohode
s veriteľmi na sumu 200.000,- € (50 % z ceny na základe znaleckého posudku, s ktorým disponuje JUDr.
Birošová)
Mgr. Peter Lupták: poslanci diskutovali s právnym zástupcom obce Rudina o návrhoch správkyne konkurznej
podstaty
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podané informácie od správkyne konkurznej podstaty JUDr. Danici
Birošovej a právneho zástupcu obce Rudina Mgr. Petra Luptáka.
6/Interpelácie poslancov
PhDr. Marián Hutyra: v uličke u p. Slivku je vodovod zrealizovaný z finančných prostriedkov
z Enviromentálneho fondu, na koho sa majú obrátiť občania, keď sa chcú pripojiť na tento novovybudovaný
vodovod, pretože tam majú problémy s pitnou vodou
Starostka: v súčasnom období je podaná žiadosť na kolaudáciu novovybudovaného vodovou (ulička k p.
Slivkovi) spolu so staršou vetvou vodovodu (ulička pri p. Štefankovej) na životnom prostredí. Až po
skolaudovaní oboch vodovodov sa môžu začať riešiť prípojky občanov
PhDr. Marián Hutyra: prezistil, že poistenie verejného osvetlenia proti živelným pohromám ako je úder blesku
je možné, na predchádzajúcom zasadnutí mu bolo povedané, že verejné osvetlenie nie je poistené proti úderu
blesku a ani sa nedá poistiť proti zasiahnutiu bleskom
Starostka: nesprávne sa vyjadrila
Ing. Ján Garbier: poistenie proti zásahu blesku na verejné osvetlenie je možné, avšak nie je zárukou preplatenia
vzniknutej škody poisťovňou, zásah blesku pri poistnej udalosti je veľmi ťažko dokazovateľný
PhDr. Marián Hutyra: čo sa týka zverejňovania zákaziek obcou, webová stránka je neprehľadná, v profile
verejného obstarávateľa – zákazky s nízkymi hodnotami je veľmi ťažké dohľadať aktuálnu ponuku zákaziek,
prečo takáto informácia, nie je zverejňovaná hneď v aktualitách , alebo link - odkaz na internetovú stránku
PhDr. Marián Hutyra: uskutočnila sa nejaká schôdza s občanmi 10BJ Rudina? kedy sa začnú vykonávať
požadované opravy
Starostka: je objednaná v stredu na Okresný úrad informovať sa, či je možné uchádzať sa o finančné prostriedky
na odstránenie systémových vád a porúch bytových domov
PhDr. Marián Hutyra: nájomníčke bytu p. Poliakovej do bytu zateká, má vstavané skrine, ktoré sa tým, že im
zateká poškodia
Starostka: vie o probléme, bola u nej osobne
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7/ Záver
Na záver starostka obce Ing. Anna Mičianová poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Zapísala:

Gabriela Jančigová

Overovatelia: Ing. Ján Gabier
František Hruška

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

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

Ing. Anna Mičianová
starostka obce
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Uznesenie č. 109/2019
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudina
zo dňa 27. 01. 2020
___________________________________________________________________________
Rokovanie na základe dohodnutého stretnutia so správkyňou konkurznej podstaty JUDr. Danicou
Birošovou a obcou Rudina – súdny spor

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informácie od správkyne konkurznej podstaty JUDr. Danici Birošovej a právneho zástupcu
obce Rudina Mgr. Petra Luptáka.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

Ing. Anna Mičianová, starostka obce
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