Obecne zastupiteľstvo Rudina
Zápisnica z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce
Rudina konaného dňa 20. 4. 2020 o 17.00 hod v sále kultúrneho domu
Prítomní:
Ing. Anna Mičianová - starostka
František Hruška
Ing. Ján Garbier
PhDr. Marián Hutyra
Vladimír Kohút
Ing. Jozef Turianik
Neprítomní:
Ing. Marián Turianik
Ing. Mariana Janáčiková
Ľubomír Mičian
Bc. Viera Štefanková
Ing. Stanislav Jančiga
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/ Správa z kontrolnej činnosti HKO
7/Tibor Janec – žiadosť havarijný stav poškodenie prekrytia bezmenného potoka
8/ A/ Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
B/ Zapojenie rezervného fondu obce do rozpočtu
1.a projektový manažér: Premena tradičnej školy na modernú: 2 500,00 €
1.b projektový manažér: Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy materskej školy Rudina: 7 710,00 €
1.c spoluúčasť na dokumentácií pre územné konanie projekt „Cyklotrasa – Ochodnica – Žilina
Budatín“ 2 000,00 €
1.d odstránenie havarijného stavu betónového prekrytia potoka: 1 862,00 €
9/ 10 bytový dom – rozhodnutie o pridelení bytov
10/ 10 bytový dom – domovník
11/ Peter Sliž a manželka Bc. Martina Sližová – žiadosť o odkúpenie časti pozemku v majetku obce časť parcely
KN C 412 – novovytvorená parcela KN C 412/2 – schválenie, prípadne doplnenie osobitného zreteľa
12/ obyvatelia uličky k trialovej trati – žiadosť na opravu a dokončenie odvodňovacieho kanála
13/ nadobudnutie majetkovej účasti spoločnosti BIOPEL, a. s. Kysucký Lieskovec
14/PhDr. Marián Hutyra – návrh na zníženie platu starostu obce
- parkovanie služobného motorového vozidla
- informácie k projektu rozšírenie obecného vodovodu
- vytvorenie komisie pre verejné obstarávanie
15/Interpelácie poslancov
16/Diskusia: PhDr. Marián Hutyra – most pri obecnom úrade vykazuje známky poškodenia
17/Záver
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Hlasovanie poslancov za schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva :
ZA: J.Garbier, M. Hutyra, F. Hruška, V. Kohút, J. Turianik
PROTI: -

Zdržal sa: --

3/ Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie navrhla starostka: Ing. Ján Garbier, František Hruška
Hlasovanie poslancov:
ZA: J. Garbier, M. Hutyra, V. Kohút, J. Turianik, F. Hruška
PROTI: -

Zdržal sa: -

4/ Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určila starostka: Ing. Jozef Turianik, Vladimír Kohút
Hlasovanie poslancov:
ZA: J. Garbier, M. Hutyra, V. Kohút, J.Turianik, F. Hruška
PROTI: -

Zdržal sa: -

5/ Kontrola plnenia uznesení (tvorí prílohu zápisnice)
Kontrolu plnenia uznesení predniesla prítomným starostka obce (z dôvodu PN hlavného kontrolóra obce). Ing.
Stanislav Jančiga HKO odporúča zrušiť uznesenie č. 84/2019 z dôvodu predaja rodinného domu pána Vladimíra
Jastrabana (zmena vlastníka)
Hlasovanie poslancov za zrušenie uznesenia č. 84/2019 „ Obecné zastupiteľstvo v Rudine podľa § 11 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje zriadenie vecného bremena na novovytvorenú
parcelu KNC 811/100, výmera 23 m2 k. ú. Rudina pre pána Vladimíra Jastrabana, bytom Rudina na účel: vjazd
a parkovanie osobného motorového vozidla a poveruje správu obce zapísaním geometrického plánu
s novovytvorenou parcelou KNC 811/100, výmera 23 m2, k. ú. Rudina s vecným bremenom“:
ZA: J. Garbier, M. Hutyra, V. Kohút, J.Turianik, F. Hruška
Zdržal sa: PROTI: Pri riešení sťažnosti pána Jaroslava Masláka ohľadom rušenia nočného pokoja ( Pohostinstvo SILEMON),
navrhujú predĺžiť termín, keďže v tomto čase, v súvislosti so šírením vírusového ochorenia COVID-19, sú
pohostinstvá mimo prevádzky.
Uznesenie č. 88/2019 Obecné zastupiteľstvo v Rudine podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. konštatuje, že sťažnosť pána Jaroslava Masláka – porušovanie nočného pokoja, bude riešená
v súlade s prijatou Smernicou o vybavovaní sťažností za súčinnosti komisie pre vybavovanie sťažností
a stavebnej komisie a verejného poriadku.
Termín plnenia: 31. 12. 2020
6/ Správa kontrolnej činnosti HKO (tvorí prílohu zápisnice)
Poslancom bola doručená Správa kontrolnej činnosti HKO. Kontrolná činnosť prostredníctvom vykonaných
kontrol bola vykonaná v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudina .
Obecné zastupiteľstvo v Rudine berie na vedomie Správu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce zo dňa
24. 2. 2020.
7/ Tibor Janec – žiadosť havarijný stav poškodenie prekrytia bezmenného potoka
Na obecný úrad bola doručená a zaevidovaná pod č. j. 130/2020 žiadosť o spoločné stretnutie z dôvodu
prepadnutia časti pozemku KN C 626/2, kultúra záhrada. Cez uvedený pozemok je realizované zvedenie potoka
z lokality Zadky do Rudinského potoka odvodňovacím kanálom.
Ing. Jozef Turianik: ako predseda stavebnej komisie zaslal zápisy zo stretnutí SK vo veci žiadosti na riešenie
prepadnutia časti súkromného pozemku p. Tibora Janca číslo parcely KN C 626/2 prekrývajúci križujúci zvod
miestneho potoka, ktorý je vo vlastníctve SVŠP – BŠ. V zápise stavebná komisia navrhla vykonať nápravu
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v krátkom čase, pretože sa jedná o havarijný stav (ohrozenie osôb a v prípade povodne aj majetku). V kritickom
mieste havárie zároveň navrhla osadenie šachtového poklopu, aby bol v prípade upchatia kanálu v kritickom
mieste (v kolene) kanála možnosť zásahu. Zároveň je potrebné zriadiť na uvedenú časť pozemku vecné
bremeno.
Starostka: rozpočet na odstránenie havarijného stavu – oprava poškodeného betónového prekrytia potoka je
vyčíslený na sumu 1 862,00 €
Ing. Ján Garbier: uvedený problém prepadnutia časti pozemku je na súkromnom pozemku žiadateľa, ako sa
chce táto stavba financovať z obecných peňazí, v zmysle zákona, keďže nie je v majetku obce , treba osloviť
hlavného kontrolóra obce, či je toto možné, aby sa písomne vyjadril
PhDr. Marián Hutyra: s pánom kontrolórom uvedený problém konzultoval, HKO sa vyjadril, že pokiaľ to slúži
aj pre potreby obce, pre viacerých občanov, je túto opravu možné zafinancovať z prostriedkov obce
Ing. Jozef Turianik: miestny potok odvádza vodu aj z lokality Zadky, pri upchatí kanála hrozí zaplavenie
viacerých okolitých pozemkov, na ktorých sú rodinné domy (p. Pochyba, p. Jakubčíková, p. Zjavková)
Obecné zastupiteľstvo v Rudine berie na vedomie žiadosť pána Tibora Janca, bytom Rudina 67, zo dňa 4. 3.
2020 a zároveň žiada od HKO písomné stanovisko o možnosti financovania havarijného stavu – poškodenie
betónového prekrytia potoka z finančných prostriedkov obce Rudina.
Termín plnenia: do 4. 5. 2020
Hlasovanie poslancov:
ZA: J. Garbier, M. Hutyra, V. Kohút, J.Turianik, F. Hruška
Zdržal sa: PROTI: 8/ A/ Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
B/ Zapojenie rezervného fondu obce do rozpočtu
1.a projektový manažér: Premena tradičnej školy na modernú: 2 500,00 €
1.b projektový manažér: Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy materskej školy Rudina: 7 710,00 €
1.c spoluúčasť na dokumentácií pre územné konanie projekt „Cyklotrasa – Ochodnica – Žilina
Budatín“: 2 000,00 €
1.d odstránenie havarijného stavu betónového prekrytia potoka: 1 862,00 €
Starostka obce oznámila prítomným, že obci boli doplatené podielové dane za rok 2019 vo výške 6 582.00 €.
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 zahrňuje bežný výdavok na poistenie majetku a navýšenie odmien komisiám pri
OÚ.
Poslanci navrhujú schváliť Rozpočtového opatrenia č. 3/2020 v časti bežný výdaj a príjem. Odporúčajú RO č.
3/2020 doplniť o kapitálový výdaj – príspevok na spoluúčasť na dokumentáciu pre ÚK na projekt „Cyklotrasa
Ochodnica – Žilina – Budatín“ vo výške 2 000.00 € a odstránenie havarijného stavu betónového prekrytia potoka
vo výške 1 862.00 €. Zapojenie rezervného fondu obce do rozpočtu nateraz vylučujú.
Hlasovanie poslancov za schválenie RO č. 3/2020
ZA: J. Garbier, M. Hutyra, V. Kohút, J.Turianik, F. Hruška
Zdržal sa: PROTI: 9/ 10 bytový dom – rozhodnutie o pridelení bytov
Starostka obce informovala prítomných, že od 30. 04. 2020 bude v 10bytovej jednotke uvoľnený 3-izbový byt.
Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva z roku 2012 č. 46/07/2012 sa predbežne schválila výmena 2izbového bytu za uvoľnený 3-izbový byt rodine pána Štefana Poliaka (na základe jeho žiadosti).
Hlasovanie poslancov za schválenie výmeny 2-izbového bytu za uvoľnený 3-izbový byt rodine pána Štefana
Poliaka:
ZA: J. Garbier, M. Hutyra, V. Kohút, J.Turianik, F. Hruška
Zdržal sa: PROTI: -
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Starostka obce ďalej poslancom obecného zastupiteľstva predložila zoznam evidovaných žiadostí na pridelenie
bytu podaných na OÚ podľa dátumu doručenia.
PhDr. Marián Hutyra: v zmysle platného VZN č. 5/2004 O podmienkach prideľovania bytov v nájomnom
bytovom dome sa skúmajú a vyhodnocujú kritériá ako napr. naliehavosť bytovej potreby žiadateľa, súčasné
bytové a majetkové pomery, počet maloletých detí, finančné možnosti splácania nájomného a i. Takýto výstup
mala predložiť k zoznamu evidovaných žiadostí sociálna komisia.
Poslanci požadujú predložiť písomné stanovisku od sociálnej komisie do nasledujúceho zastupiteľstva, aby
mohli rozhodnúť o pridelení bytu.
10/ 10 bytový dom – domovník
Starostka obce informovala prítomných poslancov o voľbe zástupcu nájomníkov zo dňa 27. 2. 2020. Za
domovníka bytového domu Rudina č. 465 bola na schôdzi nájomníkov zvolená z radu nájomníkov bytového
domu Mgr. Silvia Macejíková, ktorá bude zabezpečovať styk nájomníkov bytov a nebytových priestorov
v bytovom dome so správcom. Z uvedeného dôvodu starostka obce odporúča zrušiť uznesenie č. 187/2018 zo
dňa 10.8.2018 o zvolení domovníka bytového domu Rudina č. 465 pána Tomáša Kramaru.
Hlasovanie poslancov o zrušení Uznesenia č. 187/2018 zo dňa 10. 8. 2018 „Obecné zastupiteľstvo v Rudine
podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje domovníka bytového domu č.
465 pána Tomáša Kramaru“.:
ZA: J. Garbier, M. Hutyra, V. Kohút, J.Turianik, F. Hruška
Zdržal sa: PROTI: Hlasovanie poslancov za schválenie domovníka na základe zápisnice Voľba zástupcu nájomníkov zo dňa 27. 2.
2020, ktorou bola zvolená Mgr. Silvia Macejíková a poverujú správu obce vypracovaním štatútu domovníka:
ZA: J. Garbier, M. Hutyra, V. Kohút, J.Turianik, F. Hruška
Zdržal sa: PROTI: Termín plnenia: do 21. 06. 2020
11/ Peter Sliž a manželka Bc. Martina Sližová – žiadosť o odkúpenie časti pozemku v majetku obce časť
parcely KN C 412 – novovytvorená parcela KN C 412/2 – schválenie, prípadne doplnenie osobitného
zreteľa
Starostka obce doručila poslancom žiadosť manželov Petra a Martiny Sližovej, bytom Rudina č. 172, ktorou
žiadajú obec Rudina o možnosť odkúpenia časti pozemku a to časť parcely KN C 412, výmera 504 m2 , kultúra
zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Rudina, LV č. 1020 na základe vypracovaného geometrického plánu jedná sa
o novovytvorenú parcelu KN C 412/2 o výmere 36 m2, kultúra zastavané plochy a nádvoria, Dôvod odkúpenia –
rekonštrukcia oplotenia pri RD č. 172.
Starostka obce navrhuje možnosť odpredať pozemok obce formou osobitného zreteľa.
Hlasovanie poslancov za schválenie predaja pozemku podľa žiadosti manželov Petra a Martiny Sližovej, bytom
Rudina č. 172 formou osobitného zreteľa:
ZA: J. Garbier, M. Hutyra, V. Kohút, J.Turianik, F. Hruška
Zdržal sa: PROTI: -

12/ obyvatelia uličky k trialovej trati – žiadosť na opravu a dokončenie odvodňovacieho kanála
Na obecný úrad bola doručená dňa 10. 02. 2020 a zaevidovaná pod č. j. 79/2020 žiadosť obyvateľov uličky
k trialovej trati v Rudine na opravu a dokončenie odvodňovacích kanálov, opravu komunikácie, prepadnutej
cesty po každoročnej ťažbe dreva a následného odvozu ťažkými autami .
Poslanci požadujú stanovisko stavebnej komisie .
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť obyvateľov uličky k trialovej trati a poverujú stavebnú komisiu
vykonaním obhliadky a návrhu riešenia.
Termín plnenia: nasledujúce zastupiteľstvo
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13/ nadobudnutie majetkovej účasti spoločnosti BIOPEL, a. s. Kysucký Lieskovec
Starostka obce informovala poslancov o rozdelení akcií medzi členov združenia, ktorí si neprevezmú
vyrovnávací podiel a budú odoberať teplo od spoločnosti BIOPEL, a. s. Obecné zastupiteľstvo v Rudine
schvaľuje nadobudnutie majetkovej účasti v spoločnosti BIOPEL, a. s. 26 akcií v zmysle prílohy č. 7

Hlasovanie poslancov:
ZA: J. Garbier, M. Hutyra, V. Kohút, J.Turianik, F. Hruška
PROTI: -

Zdržal sa: -

14/PhDr. Marián Hutyra
 návrh na zníženie platu starostu obce
PhDr. Marián Hutyra: v súvislosti s nepriaznivou situáciou v dôsledku ochorenia COVID-19 a následným
predpokladaným znížením daní, ktorú sú hlavným zdrojom príjmov miest a obcí, ako aj neplnení pripomienok
poslancov k nedostatočnému sprístupňovaniu informácii, stránka obce neaktualizovaná, správa z kontrol
vykonaných v roku 2019 HKO Rudina poukazuje na závažné nedostatky. Dňa 6. 3. 2020 Štatistický úrad SR
vydal potvrdenie o priemernej mzde v NZ SR v roku 2019, ktorá dosiahla hodnotu 1 092 Eur. Súčasný plat
starostky obce Rudina 1092 x koef 2,2 x 33 %= 3195,19 Eur, navrhujem 1092 x koef 2,2 x 13 % = 2714,71 Eur
Ing. Ján Garbier: na 12. zasadnutí OZ 27. 01. 2020 bol podaný návrh na zníženie platu starostky obce, od
januára nevidí a ani nenastali žiadne závažné skutočnosti, ktoré by mali za následok zníženiu platu starostke, so
znížením platu nesúhlasí
František Hruška: nesúhlasí so znížením platu starostke, starostka sa venuje naplno svojej práci, v prípade
potreby soboty, nedele aj sviatky
Hlasovanie poslancov za zrušenie uznesenia č. 39/2019 „Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., schvaľuje zvýšenie minimálneho platu starostky
o pohyblivú zložku vo výške 33 %“:
ZA: M. Hutyra, J. Turianik
Zdržal sa: -PROTI: J. Garbier, V. Kohút, F. Hruška
 parkovanie služobného motorového vozidla
PhDr. Marián Hutyra: navrhuje zrušenie uznesenia č. 37/4/2011 zo 4. rokovania OZ zo dňa 15. 4. 2011,
v ktorom OZ súhlasilo s parkovaním služobného motorového vozidla prideleného starostke na jej súkromnej
adrese bydliska a prijatie nového. Zmena by sa týkala nasl.: Služobné motorové vozidlo parkovať pred obecným
úradom obce Rudina a nie na súkromnej adrese bydliska starostky obce. Obec má vytvorené ideálne podmienky
pre parkovanie služobného motorového vozidla pred budovou obecného úradu, kde sa nachádza kamerový
systém a priestor je dostatočne osvetlený. Kontrolór obce upozornil v správe o výsledkoch kontrol za rok 2019
na to, že obec nemá interný predpis o prevádzke a používaní služobných vozidiel a spôsobe vyúčtovania
služobných jázd. Toto opatrenie má prispieť k efektívnejšiemu vynakladaniu verejných prostriedkov.
Starostka: s kontrolórom obce sa ohľadom vytvorenia internej smernice rozprávala, HKO sa vyjadril, že pokiaľ
služobné auto využíva výlučne len starostka na služobné účely, vedie evidenciu jázd, vyúčtovanie spotreby
pohonných hmôt, potom nie je smernica potrebná
Ing. Jozef Turianik: interný predpis o prevádzke služobného vozidla by mal obsahovať vyčíslenie spoluúčasti
používateľa v prípade poškodenia vozidla, ďalej, ak by sa auto využívalo aj na súkromné účely, tak výšku v 1%
z obstarávacej ceny vozidla za jeho používanie, ktoré by používateľ platil mesačne
Ing. Ján Garbier: starosta obce nemá určený pracovný čas a ani miesto práce, pracoviskom starostu obce je celá
obec, všetky jeho cesty do obce sú služobné cesty, starosta má mať auto k dispozícii 24 hod denne
Hlasovanie poslancov za zrušenie uznesenia č. 37/4/2011 „Obecné zastupiteľstvo v Rudine súhlasí s parkovaním
služobného motorového vozidla prideleného starostke na jej súkromnej adrese bydliska“:
ZA: M. Hutyra
Zdržal sa:J.Turianik
PROTI: J. Garbier, V. Kohút, F. Hruška
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 informácie k projektu rozšírenie obecného vodovodu
Starostka: do dnešného dňa má obec 9 obnovených vyjadrení k projektovej dokumentácie na rozšírenie
vodovodu v obci, po obdŕžaní zvyšných vyjadrení sa formou verejnej vyhlášky požiada o vydanie územného
konania a uvidí sa , ako to dopadne
 vytvorenie komisie pre verejné obstarávanie
PhDr. Marián Hutyra: navrhuje vytvorenie komisie, ktorá sa bude zúčastňovať na procese verejného
obstarávania, t. j. na výberových konaniach uchádzačov, otváraní obálok a vyhodnocovanie súťaží spolu
s verejným obstarávateľom
Ing. Ján Garbier: komisie pri OZ sú len poradným orgánom, majú odporúčací charakter, najskôr treba určiť, čo
sa bude od vytvorenej komisie pre verejné obstarávanie očakávať, čo bude jej náplňou práce, či už napr.
stavebná komisia nemá takú činnosť vo svojej náplni, akej profesie by mali byť členovia komisie, tiež by mali
byť odbornú spôsobilosť a pod. Odporúča poslancovi tento návrh zatiaľ stiahnuť, doplniť a predostrieť na
nasledujúcom zasadnutí.
15/Interpelácie poslancov
PhDr. Marián Hutyra: osadenie vypuklých zrkadiel v obci
Starostka: zrkadlá sú zakúpené, chýbaj ešte stanovisko od dopravného inšpektorátu, v priebehu dvoch týždňov
by mali byť osadené, zrkadlo bude osadené pri vychádzaní z uličky od Domu smútku na cestu III. tr. a pri
vychádzaní z uličky od „starostky“ tiež na cestu III. triedy
František Hruška: v obci sa rozširuje vandalizmus – podpálené nádoby na odpad, potreba rozmiestniť po obci
fotopasce alebo rozšíriť a obnoviť kamerový systém v obci
Ing. Ján Garbier: ako pokračuje konanie – vysporiadanie katastrov Rudina a Rudinka
PhDr. Marián Hutyra: naposledy bola požiadavka pripraviť zmluvu
Starostka: osloví zástupcov obce Rudinka, zvolá stretnutie
PhDr. Marián Hutyra: požiadavka od občanov ohľadom osadenia lavičky na sedenie pri p. Oravcovi
Starostka: môže sa jedna lavička premiestniť od materskej školy
16/Diskusia: PhDr. Marián Hutyra – most pri obecnom úrade vykazuje známky poškodenia
PhDr. Marián Hutyra: most pri obecnom úrade vykazuje znaky poškodenia (doložená aj fotodokumentácia),
most je v správe vyššieho územného celku
Poslanci poverujú správu obce oslovením správcu, aby posúdil stavu mostu pri obecnom úrade a tiež aj na
hornom konci obce.
17/ Záver
Starostka obce informovala prítomných o konaní súdneho pojednávania ohľadom vysporiadania nehnuteľností
rod. Zemánkovej a to dňa 28.5.2020, presný čas prepošle poslancom e-mailom. Poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie ukončila.
Zapísala:

Gabriela Jančigová

Overovatelia: Vladimír Kohút
Ing. Jozef Turianik

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

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

Ing. Anna Mičianová
starostka Obce Rudina

Obec Rudina, 023 31 Rudina c. 442
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Obecne zastupiteľstvo Rudina
Uznesenie č. 110/2020
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudina
zo dňa 20. 4. 2020
___________________________________________________________________________
k bodu 5/ Kontrola plnenia uznesení

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
ruší
Uznesenie č. 84/2019 „Obecné zastupiteľstvo v Rudine schvaľuje zriadenie vecného bremena
na novovytvorenú parcelu KN C 811/100, výmera 23m2, k. ú. Rudina pre pána Vladimíra
Jastrabana, bytom Rudina na účel: vjazd a parkovanie osobného motorového vozidla
a poveruje správu obce zapísaním geometrického plánu s novovytvorenou parcelou KN C
811/100, výmera 23m2, k. ú. Rudina s vecným bremenom:

Hlasovanie:
Za:

5

František Hruška, Ing. Ján Garbier, PhDr. Marián Hutyra,
Vladimír Kohút, Ing. Jozef Turianik

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

Ing. Anna Mičianová, starostka obce

Obec Rudina, 023 31 Rudina c. 442
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Obecne zastupiteľstvo Rudina
Uznesenie č. 111/2020
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudina
zo dňa 20. 4. 2020
___________________________________________________________________________
k bodu 6/ Správa kontrolnej činnosti HKO

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
podanú Správu kontrolnej činnosti HKO zo dňa 24. 2. 2020

Hlasovanie:
Za:

5

František Hruška, Ing. Ján Garbier, ,PhDr. Marián Hutyra,
Vladimír Kohút, Ing. Jozef Turianik

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

Ing. Anna Mičianová, starostka obce

Obec Rudina, 023 31 Rudina c. 442
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Obecne zastupiteľstvo Rudina
Uznesenie č. 112/2020
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudina
zo dňa 20. 4. 2020
___________________________________________________________________________
k bodu 7/ Tibor Janec – žiadosť havarijný stav poškodenie prekrytia bezmenného potoka

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
podanú žiadosť pána Tibora Janca, zo dňa 4. 3. 2020, bytom Rudina č. 67, oprava
poškodeného prekrytia bezmenného potoka
b) poveruje
predložiť písomné stanovisko od hlavného kontrolóra obce o možnosti financovania
havarijného stavu – poškodenie betónového prekrytia potoka z finančných prostriedkov obce
Rudina
TP: do 4. 5. 2020

Hlasovanie:
Za:

5

František Hruška, Ing. Ján Garbier, ,PhDr. Marián Hutyra,
Vladimír Kohút, Ing. Jozef Turianik

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

Ing. Anna Mičianová, starostka obce

Obec Rudina, 023 31 Rudina c. 442
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Obecne zastupiteľstvo Rudina
Uznesenie č. 113/2020
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudina
zo dňa 20. 4. 2020
___________________________________________________________________________
k bodu 8/ Rozpočtové opatrenie č. 3/2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020, presúva príspevok spoluúčasť na dokumentáciu pre územné
konanie na projekt „Cyklotrasa Ochodnica – Žilina – Budatín“ vo výške 2 000.00 €
z príjmovej časti rozpočtu – podielové dane. Odstránenie havarijného stavu betónového
prekrytia potoka vo výške 1 862.00 € schvaľuje uhradiť z bežného príjmu až po písomnom
vyjadrení hlavného kontrolóra obce.

Hlasovanie:
Za:

5

František Hruška, Ing. Ján Garbier, ,PhDr. Marián Hutyra,
Vladimír Kohút, Ing. Jozef Turianik

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

Ing. Anna Mičianová, starostka obce

Obec Rudina, 023 31 Rudina c. 442
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Obecne zastupiteľstvo Rudina
Uznesenie č. 114/2020
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudina
zo dňa 20. 4. 2020
___________________________________________________________________________
k bodu 9/

10 bytový dom – rozhodnutie o pridelení bytov

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
výmenu 2-izbového bytu za uvoľnený 3-izbový byt rodine pána Štefana Poliaka, Rudina č.
465
b) poveruje
sociálnu komisiu predložiť písomné stanovisko v zmysle VZN č. 5/2004 O podmienkach
prideľovania bytov v nájomnom bytovom dome
TP: nasledujúce zasadnutie

Hlasovanie:
Za:

5

František Hruška, Ing. Ján Garbier, ,PhDr. Marián Hutyra,
Vladimír Kohút, Ing. Jozef Turianik

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

Ing. Anna Mičianová, starostka obce

Obec Rudina, 023 31 Rudina c. 442
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Obecne zastupiteľstvo Rudina
Uznesenie č. 115/2020
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudina
zo dňa 20. 4. 2020
___________________________________________________________________________
k bodu 10/

10 bytový dom – domovník

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
a) ruší
Uznesenie č. 187/2018 „Obecné zastupiteľstvo v Rudine schvaľuje domovníka bytového
domu č. 465 pána Tomáša Kramaru“.
b) schvaľuje
domovníka na základe zápisnice Voľba zástupcu nájomníkov zo dňa 27. 2. 2020 Mgr. Silviu
Macejíkovú, Rudina č. 465
c) poveruje
správu obce vypracovaním Štatútu domovníka
TP: do 21. 06. 2020
Hlasovanie:
Za:

5

František Hruška, Ing. Ján Garbier, ,PhDr. Marián Hutyra,
Vladimír Kohút, Ing. Jozef Turianik

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

Ing. Anna Mičianová, starostka obce

Obec Rudina, 023 31 Rudina c. 442
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Obecne zastupiteľstvo Rudina
Uznesenie č. 116/2020
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudina
zo dňa 20. 4. 2020
___________________________________________________________________________
k bodu 11/
Peter Sliž a manželka Bc. Martina Sližová – žiadosť o odkúpenie časti pozemku v majetku
obce časť parcely KN C 412 – novovytvorená parcela KN C 412/2 – schválenie, prípadne doplnenie
osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
odkúpenie časti pozemku v majetku obce časť parcely KN C 412 – novovytvorená parcela
KN C 412/2 formou osobitného zreteľa

Hlasovanie:
Za:

5

František Hruška, Ing. Ján Garbier, ,PhDr. Marián Hutyra,
Vladimír Kohút, Ing. Jozef Turianik

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

Ing. Anna Mičianová, starostka obce

Obec Rudina, 023 31 Rudina c. 442
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Obecne zastupiteľstvo Rudina
Uznesenie č. 117/2020
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudina
zo dňa 20. 4. 2020
___________________________________________________________________________
k bodu 12/

obyvatelia uličky k trialovej trati – žiadosť na opravu a dokončenie odvodňovacieho kanála

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
žiadosť obyvateľov uličky k trialovej trati na opravu a dokončenie odvodňovacieho kanála
b) poveruje
stavebnú komisiu vykonaním obhliadky a návrhu riešenia
TP: nasledujúce zasadnutie

Hlasovanie:
Za:

5

František Hruška, Ing. Ján Garbier, ,PhDr. Marián Hutyra,
Vladimír Kohút, Ing. Jozef Turianik

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

Ing. Anna Mičianová, starostka obce

Obec Rudina, 023 31 Rudina c. 442
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Obecne zastupiteľstvo Rudina
Uznesenie č. 118/2020
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudina
zo dňa 20. 4. 2020
___________________________________________________________________________
k bodu 13/

nadobudnutie majetkovej účasti spoločnosti BIOPEL, a. s. Kysucký Lieskovec

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
nadobudnutie majetkovej účasti v spoločnosti BIOPEL, a. s. 26 akcií v zmysle prílohy č. 7

Hlasovanie:
Za:

5

František Hruška, Ing. Ján Garbier, ,PhDr. Marián Hutyra,
Vladimír Kohút, Ing. Jozef Turianik

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

Ing. Anna Mičianová, starostka obce

Obec Rudina, 023 31 Rudina c. 442
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Obecne zastupiteľstvo Rudina
Uznesenie č. 119/2020
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudina
zo dňa 20. 4. 2020
___________________________________________________________________________
k bodu 14/

PhDr. Marián Hutyra – návrh na zníženie platu starostu obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
ruší
Uznesenie č. 39/2019 „Obecné zastupiteľstvo obce Rudina schvaľuje zvýšenie minimálneho
platu starostky o pohyblivú zložku vo výške 33 %“.

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

2
3

PhDr. Marián Hutyra, , Ing. Jozef Turianik
Ing. Ján Garbier, František Hruška, Vladimír Kohút

Ing. Anna Mičianová, starostka obce

Obec Rudina, 023 31 Rudina c. 442
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Obecne zastupiteľstvo Rudina
Uznesenie č. 120/2020
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudina
zo dňa 20. 4. 2020
___________________________________________________________________________
k bodu 14/

PhDr. Marián Hutyra – parkovanie služobného motorového vozidla

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
ruší
Uznesenie č. 37/4/2011 „Obecné zastupiteľstvo obce Rudina súhlasí s parkovaním služobného
motorového vozidla prideleného starostke na jej súkromnej adrese bydliska“.

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

1
3
1

PhDr. Marián Hutyra,
Ing. Ján Garbier, František Hruška, Vladimír Kohút
Ing. Jozef Turianik

Ing. Anna Mičianová, starostka obce

Obec Rudina, 023 31 Rudina c. 442
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Obecne zastupiteľstvo Rudina
Uznesenie č. 121/2020
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudina
zo dňa 20. 4. 2020
___________________________________________________________________________
k bodu 16/

PhDr. Marián Hutyra – most pri obecnom úrade vykazuje známky poškodenia

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

poveruje
správu obce oslovením správcu mosta, aby posúdil stav mostu pri obecnom úrade a tiež na
hornom konci obce.

Hlasovanie:
Za:

5

Ing. Ján Garbier, František Hruška, PhDr. Marián Hutyra,
Vladimír Kohút, Ing. Jozef Turianik

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

Ing. Anna Mičianová, starostka obce

Obec Rudina, 023 31 Rudina c. 442
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Obecne zastupiteľstvo Rudina

Obec Rudina, 023 31 Rudina c. 442
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