Obecne zastupiteľstvo Rudina
Zápisnica zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce
Rudina konaného dňa 20. 7. 2020 o 17.00 hod v sále kultúrneho domu
-pokračovanie
Prítomní:
Ing. Anna Mičianová - starostka
Ing. Stanislav Jančiga - HKO
Ing. Ján Garbier
PhDr. Marián Hutyra
Vladimír Kohút
Bc. Viera Štefanková
Ing. Jozef Turianik
Ing. Mariana Janáčiková
Neprítomní:
Ing. Marián 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. Záverečný účet obce
a/ stanovisko hlavného kontrolóra obce
b/ pripomienky, schválenie
7. Rozpočtové opatrenie č. 4/2020
a/ stanovisko finančnej komisie – predseda Ing. Ján Garbier
b/ pripomienky, schválenie
8. Štatút domovníka – pripomienky, schválenie
9. Pridelenie – izbového bytu v 10 bytovom dome vo vlastníctve obce Rudina
a/ stanovisko sociálnej komisie – predseda Bc. Viera Štefanková
b/ schválenie
10. Komisia podľa zákona 357/2004 Z. z. ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov – podanie správy, predseda Ing. Jozef Turianik
11. Tibor Janec – žiadosť havarijný stav poškodenie prekrytia bezmenného potoka - geometrický plán na
oddelenie p. č. 559/5, 559/2
12.Opätovné prerokovanie žiadosti 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
13. Obyvatelia uličky k trialovej trati – žiadosť na opravu a dokončenie odvodňovacieho kanála – stanovisko
stavebnej komisie a verejného poriadku – predseda Ing. Jozef Turianik
14. Oto Černák – realizácia vjazdu na parcelu KN C 41 k rodinnému domu – stanovisko stavebnej komisie
a verejného poriadku – predseda Ing. Jozef Turianik
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15. Roman Mozol – žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce Rudina – KN C 524
16. Rozšírenie cintorína v obci Rudina – I. etapa
17. Interpelácie poslancov
18. Diskusia
19. Záver
Starostka obce informovala prítomných, že dňa 30. 06. 2020 sa konalo zasadnutie , ktoré bolo v bode 16
prerušené, preto pokračuje rokovanie bodom 16) Rozšírenie cintorína v obci Rudina – I. etapa

16/Rozšírenie cintorína v obci Rudina – I. etapa
Ing. Miroslav Bičanovský: zhotoviteľ bol vyzvaný obcou k odstráneniu vád, vady nie sú k dnešnému dňu
odstránené, prečo obec nezvolala stretnutie zhotoviteľ, objednávateľ, stavebný dozor, tak ako žiadal
Ing. Jozef Turianik: stále čaká na správu ohľadom finančnej kontroly diela od HKO
Ing. Stanislav Jančiga: z jeho strany je kontrola vyhotovená, čaká na vyjadrenie od stavebného dozora
PhDr. Marián Hutyra: prítomným poslancom ukázal nafotený záznam zo stavby Rozšírenie cintorína v obci
Rudina, na ktorom je vidno, ako po daždi preteká múrom voda
Ing. Ján Garbier: obec Rudina zaplatila stavebnému dozoru za výkon činnosti pri realizácii diela Rozšírenie
cintorína, treba brať na zodpovednosť stavebný dozor, vyzvať ho, nech sa vyjadrí k pripomienkam vznesených
stavebnou komisiou
Návrh uznesenia, hlasovanie poslancov:
Stavebná komisia pri OZ v Rudine predloží svoje pripomienky k dielu Rozšírenie cintorína v obci Rudina – I.
etapa v termíne do 24. 07. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Rudine poveruje správu obce zabezpečiť písomné stanovisko od stavebného dozoru k
vzneseným pripomienkam od stavebnej komisie k dielu Rozšírenie cintorína v obci Rudina – I.etapa
Termín: 31.07.2020
Hlasovanie poslancov:
ZA: J. Garbier, M. Hutyra, M. Janáčiková, V. Kohút, V. Štefanková, J. Turianik
Zdržal sa : --PROTI: ----17/ Interpelácie poslancov
PhDr. Marián Hutyra: predložila nejaké ďalšie vyjadrenie ohľadom športovej haly JUDr. Bírešová
starostka: zúčastnila sa ďalšieho súdneho pojednávania, protistrana nepredložila žiadne nové skutočnosti, 4. 8.
2020 má byť súdom vyhlásený rozsudok
PhDr. Marián Hutyra: súdne konanie ohľadom rodinného domu Zemánkovcov
starostka: konanie bolo prerušené, okresný súd potrebuje vyriešiť vytvorenie depozitného účtu pre finančné
vysporiadanie neznámym vlastníkom
PhDr. Marián Hutyra: je problém pre obec zadávať zákazky s nízkymi hodnotami na stránke www.rudina.sk na
prvú stranu do „Aktualít“, firmy z obce, ktoré by mali záujem sa uchádzať o tieto zákazky si ich nedokážu na
stránke vyhľadať
starostka: na stránke www.rudina.sk je záložka „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom sa zverejňujú
uvedené zákazky, určite firmy, ktoré vyhľadávajú takého ponuky z obcí si tieto dokážu na internetovej stránke
dohľadať
PhDr. Marián Hutyra: je možné zriadiť emailové schránky pre poslancov cez doménu www.rudina
starostka: prezistí do najbližšieho zasadnutia
Ing. Jozef Turianik: požaduje v sobotu 25.7.2020 sprístupniť budovu požiarnej zbrojnice za účelom kontroly
vykonaných prác
starostka: pozrie sa, aké má v ten deň aktivity
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18/ Diskusia
PhDr. Marián Hutyra: podnet od občanov – bolo by možné umiestniť alebo nejako zakázať sypanie odpadu na
pozemku pri zmrzlinovom stánku
starostka: pozemok je z väčšej časti súkromný, časť je obecná
PhDr. Marián Hutyra: dostal od občianky z obce e-mialom správu, ohľadom voľného pracovného miesta
upratovačky v MŠ, že jej bolo pani starostkou povedané, že upratovačku do materskej školy obsadzuje obecné
zastupiteľstvo
starostka: správa obce eviduje chronologicky v podacom denníku žiadosti uchádzačov o zamestnanie na pozície
do materskej školy, v prípade voľného miesta sa oslovujú postupne títo uchádzači. Žiadnej záujemkyni
nepovedala, že pracovné miesto na upratovačku bude obsadzovať obecné zastupiteľstvo, vyzvala poslanca p.
Hutyru, aby povedal meno občianky, ktorá ho oslovila
PhDr. Marián Hutyra: meno povie pani starostke po skončení zasadnutia
PhDr. Marián Hutyra: prítomným prečítal list – žiadosť p. Miroslava Čičalu, Rudina č. 51, v ktorom sa
domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv z dôvodu nezákonného odobratia pozemku o rozlohe 746,46 m2 ,
dotazuje sa, kto je zodpovedný a iniciátorom pozemkových úprav (komasácie), výsledkom ktorej mu bolo
odcudzených 746,46 m2 pozemku
starostka: pán Miroslav Čičala uvedenú žiadosť adresoval na Obecný úrad Rudina, bolo mu odpovedané, že
Obec Rudina nevykonávala pozemkové úpravy v k. ú. Rudina, ani do nich nezasahovala, obec poskytla len
priestory na obecnom úrade. Obec Rudina bola tiež len jedným z účastníkov konania. Príslušným orgánom pre
spracovanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Rudina bol Okresný úrad Žilina, pozemkový
a lesný odbor. Žiadosť p. Miroslava Čičalu bola postúpená Okresnému úradu, katastrálny odbor Kysucké Nové
Mesto a Okresnému úradu Žilina, pozemkový a lesný odbor
Tiež starostka podala informáciu, že v rámci úprav sa vlastníci vzdávajú určitej plochy slúžiacej na prístupové
cesty, každý nový pozemok musí mať zabezpečený prístup - zákon pripúšťa vyčleniť až desať percent ich
výmery.
PhDr. Marián Hutyra:na stránke www.rudina.sk bola v tomto čase zverejnená zápisnica z 5. zasadnutia OZ zo
dňa 27. 6. 2019, ktorá už bola zverejnená, ale táto druhá verzia je oproti prvej zmenená v uzneseniach. Pôvodná
zápisnica bola na stránke zverejnená.
Gabriela Jančigová: zápisnicu z uvedeného zasadnutia nezapisovala, z dôvodu neprítomnosti na OZ, bol určený
iný zapisovateľ. Na stránku www.rudina.sk zverejnila zoskenovanú zápisnicu z 5. zasadnutia OZ, ktorá je
podpísaná a založená v papierovej forme na obci
PhDr. Marián Hutyra: v akom pokračovaní je vybudovanie autobusovej zastávky pri železničnej stanici
starostka: chýba vyjadrenie od spoločnosti Slovak Telekom (káble)
PhDr. Marián Hutyra: kedy budú osadené dve vypuklé zrkadlá v obci, ktoré už mali byť osadené dávnejšie
starostka: privítala by pomoc - iniciatívu aj zo strany poslancov
PhDr. Marián Hutyra: obnoviť vodorovné dopravné značenie na križovatke pri železničnej stanici
starostka: je rozpracované
PhDr. Marián Hutyra: rekonštrukcia soc. zariadení v zdravotnom stredisku
starostka: je vyhlásené VO, termín realizácie počas čerpania letnej dovolenky cca 5. 8. 2020 – 23. 8. 2020
Milan Hutyra: narastá z roka na rok dlžná suma neplatičov v obci , tiež na základe kontrolnej správy si všimol,
že neplatiči sú aj v 10BJ
starostka: správa obce sa dlhodobo pokúša vymôcť dlžné sumy od neplatičov daní z nehnuteľnosti a poplatok za
miestny komunálny odpad prostredníctvom exekútorov, neplatiči na 10BJ majú vypracované splátkové
kalendáre
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Zapísala:

Gabriela Jančigová

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

Overovatelia: Bc. Viera Štefanková
Ing. Jozef Turianik

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

Ing. Anna Mičianová
starostka Obce Rudina
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Uznesenie č. 132/2020
zo 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudina
zo dňa 20. 7. 2020
___________________________________________________________________________
k bodu 16/ Rozšírenie cintorína v obci Rudina – I. etapa

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
poveruje
správu obce zabezpečiť písomné stanovisko od stavebného dozoru k vzneseným pripomienkam
stavebnej komisie k dielu Rozšírenie cintorína v obci Rudina – I.etapa
Termín: 31.07.2020
stavebná komisia pri OZ v Rudine predloží svoje pripomienky k dielu Rozšírenie cintorína v obci
Rudina – I. etapa v termíne do 24. 07. 2020

Hlasovanie:
Za:

6

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

Ing. Anna Mičianová, starostka obce
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