Obecne zastupiteľstvo Rudina
Zápisnica zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce
Rudina konaného dňa 12. 8. 2019 v zasadacej miestnosti obecného
úradu
Prítomní:
Ing. Anna Mičianová - starostka
Ing. Stanislav Jančiga – HK obce Rudina
František Hruška
Vladimír Kohút
PhDr. Marián Hutyra
Ľubomír Mičian
Ing. Jozef Turianik
Ing. Marián Turianik
Bc. Viera Štefanková
Neprítomní:
Ing. Ján Garbier (PN)
Ing. Mariana Janáčiková
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/ Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – podanie správy
7/ Rozpočtové opatrenie č. 9/2019
8/ Program odpadového hospodárstva obce Rudina – pripomienky, schválenie
9/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 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 – pripomienky, schválenie
10/ Výzva na predkladanie žiadosti o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie
a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 – 2021 – Slovenský futbalový zväz
11/Rôzne:
a. ORANGE Slovensko, a. s. Zmluva o prenájme časti pozemku KN C 2865
b. Dáša Rychelová, bytom Žilina, Helena Orieščíková, bytom Rudina – žiadosť o vysporiadanie prípadne
odkúpenie pozemku – osobitný zreteľ
c. Vladimír Jastraban, bytom Rudina – žiadosť o odkúpenie časti pozemku – osobitný zreteľ
d. Žiadosť o prevod vlastníckeho práva k pozemku KN C 1022/231
12/ Interpelácie poslancov
13/Diskusia
14/Záver
Hlasovanie poslancov za schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva :
ZA: F. Hruška, V. Kohút, V. Štefanková, J.Turianik, M.Turianik, M. Hutyra, Ľ. Mičian
PROTI: Zdržal sa: -
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Poslanec Ing. Jozef Turianik navrhuje doplnenie programu o nasledovný bod:
- riešenie havarijného stavbu objektu 10BJ Rudina
Hlasovanie poslancov za schválenie doplneného programu zasadnutia obecného zastupiteľstva :
ZA: F. Hruška, V. Kohút, V. Štefanková, J.Turianik, M.Turianik, M. Hutyra, Ľ. Mičian
PROTI: Zdržal sa: Starostka obce Ing. Anna Mičianová navrhuje doplnenie programu o nasledovný bod:
- zapojenie rezervného fondu – rekonštrukcia sociálnych zariadení v zdravotnom stredisku
Hlasovanie poslancov za schválenie doplneného programu zasadnutia obecného zastupiteľstva :
ZA: F. Hruška, V. Kohút, V. Štefanková, J.Turianik, M.Turianik, M. Hutyra, Ľ. Mičian
PROTI: Zdržal sa: 3/ Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie navrhla starostka: Bc. Viera Štefanková, Ing. Marián Turianik
Hlasovanie poslancov:
ZA: F. Hruška, V. Kohút, V. Štefanková, J.Turianik, M.Turianik, M. Hutyra, Ľ. Mičian
PROTI: -

Zdržal sa: -

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

Zdržal sa: -

5/ Kontrola plnenia uznesení
Hlavný kontrolór obce Ing. Stanislav Jančiga predniesol prítomným kontrolu plnenia uznesení – kontrola plnenia
uznesení tvorí prílohu tejto zápisnice.
Doplnenie členov Rady školy – navrhnutí poslanci Vladimír Kohút, Ľubomír Mičian
Hlasovanie poslancov za schválenie navrhnutých poslancov delegovaných obcou do Rady školy:
ZA: F. Hruška, V. Kohút, V. Štefanková, J.Turianik, M.Turianik, M. Hutyra,
PROTI: Zdržal sa: Ľ.Mičian
Navrhovaní členovia do Rady obce – M. Janáčiková, M. Hutyra a zástupca starostu F. Hruška.
Hlasovanie poslancov za schválenie navrhnutých členov Rady obce:
ZA: F. Hruška, V. Kohút, V. Štefanková, J.Turianik, M.Turianik, M. Hutyra, Ľ. Mičian
PROTI: Zdržal sa: 6/ Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – podanie správy
Predseda komisie pre ochranu verejného záujmu Ing. Jozef Turianik predniesol prítomným správu zo
zasadnutia komisie, ktoré sa konalo dňa 16.7.2019 za účelom vyhodnotenia podaných majetkových priznaní
verejných funkcionárov obce Rudina za rok 2018. Skonštatoval, že všetci povinní si svoju zákonnú povinnosť
splnili a predložené priznania boli v súlade so zákonom.
Obecné zastupiteľstvo berie podanú informáciu na vedomie.
7/ Rozpočtové opatrenie č. 9/2019
Starostka: poslancom obecného zastupiteľstva bolo zaslané RO č. 9/2019.
Hlasovanie poslancov za schválenie Rozpočtového opatrenia č. 9/2019
ZA: F. Hruška, V. Kohút, V. Štefanková, J.Turianik, M.Turianik, M. Hutyra, Ľ. Mičian
PROTI: -
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Hlasovanie poslancov za zapojenie rezervného fondu obce na akciu „Rekonštrukcia sociálnych zariadení
v zdravotnom stredisku vo výške 9740.00 €
ZA: F. Hruška, V. Kohút, V. Štefanková, J.Turianik, M.Turianik, M. Hutyra, Ľ. Mičian
PROTI: Zdržal sa: Hlasovanie poslancov za zapojenie rezervného fondu obce na akciu „obstaranie novej rozhlasovej ústredne“ vo
výške 2750.00 €
ZA: F. Hruška, V. Kohút, V. Štefanková, J.Turianik, M.Turianik, M. Hutyra, Ľ. Mičian
PROTI: Zdržal sa: Hlasovanie poslancov za zapojenie rezervného fondu obce na akciu „Oprava vykurovacích rozvodov v ZŠ
Rudina“ vo výške 4000.00 €
ZA: F. Hruška, V. Kohút, V. Štefanková, J.Turianik, M.Turianik, M. Hutyra, Ľ. Mičian
PROTI: Zdržal sa: 8/ Program odpadového hospodárstva obce Rudina – pripomienky, schválenie
Poslancom bol predložený vypracovaný Program odpadového hospodárstva obce Rudina na roky 2016 – 2020
na schválenie.
Hlasovanie poslancov za schválenie Programu odpadového hospodárstva obce Rudina na roky 2016 - 2020:
ZA: F. Hruška, V. Kohút, V. Štefanková, J.Turianik, M.Turianik, M. Hutyra, Ľ. Mičian
PROTI: Zdržal sa: 9/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 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 – pripomienky, schválenie
Správa obce v spolupráci s riaditeľkou ZŠ Rudina, s vedúcou jedálne pri MŠ a vedúcou jedálne ZŠ Rudina
vypracovala návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD a výšky príspevku
na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni. Návrh bol vyvesený na informačnej tabuli obce a tiež
na webovej stránke obce www.rudina.sk od 10. 7. 2019 do 25. 7. 2019. Na OcÚ neboli doručené žiadne
pripomienky.
Ing. Stanislav Jančiga, PhDr. Marián Hutyra: do VZN treba ešte zapracovať nejaké úpravy, ktoré však nemajú
vplyv na jeho schválenie
Hlasovanie poslancov za schválenie 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:
ZA: F. Hruška, V. Kohút, V. Štefanková, J.Turianik, M.Turianik, M. Hutyra, Ľ. Mičian
PROTI: Zdržal sa: Obecné zastupiteľstvo poveruje správu obce v spolupráci so sociálnou komisiou, vedúcou jedálne ZŠ a MŠ na
zapracovanie pripomienok, ktoré predložia poslanec Mgr. Marián Hutyra a hlavný kontrolór obce.
Termín: 30 dní
10/ Výzva na predkladanie žiadosti o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby,
rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 – 2021 – Slovenský futbalový zväz
Starostka obce informovala prítomných o možnosti získania finančných prostriedkov v rámci projektu podpory
výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry. Výška štátnej finančnej podpory je min. 10.000
EUR a max 50.000 EUR, povinné spolufinancovanie zo strany obce je 25 %, termín predkladania žiadostí je do
15. 9. 2019. V prípade získania financií by tieto boli použité na vybudovanie tribúny na ihrisku OŠK, terénne
úpravy, detské ihrisko a i.. Ak sa obec rozhodne zapojiť, je treba schváliť finančné prostriedky na vypracovanie
projektu s rozpočtom.
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Ing. Jozef Turianik: 25 % spoluúčasť obce je dosť vysoká, plus peniaze za vypracovanie projektu s rozpočtom,
treba si ujasniť priority v obci
Poslanci: tento rok sa obec do vyhlásenej výzvy nezapojí
Obecné zastupiteľstvo berie podanú informáciu na vedomie.
11/ Rôzne:
a. ORANGE Slovensko, a. s. Zmluva o prenájme časti pozemku KN C 2865 – osobitný zreteľ
Starostka navrhuje vypracovať so spoločnosťou Orange Slovensko Zmluvu o prenájme časti pozemku KN C
2865 na dobu neurčitú, za cenu 700.00 EUR/100m2/rok, dôvody osobitného zreteľa: Orange Slovensko, a. s.
v roku 2002 uzatvorilo nájomnú zmluvu s vlastníkmi parcely KN E 710 na technické účely súvisiace
s výstavbou a prevádzkovaním základňovej stanice verejnej telekomunikačnej siete GSM. Rozhodnutím
Z 2010/2015 Okresného úradu Žilina, pozemkového a lesného odboru o schválení vykonania pozemkových
úprav č. OU-ZA-PLO 2015/001101-Koc/PPÚ-Schv.Vyk-320/2015 uvedená stavba sa stala súčasťou parcely KN
C 2865.
Poslanci s návrhom súhlasia a poverujú správu obce so zverejnením zámeru nájmu časti nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce Rudina z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie poslancov :
ZA: F. Hruška, V. Kohút, V. Štefanková, J.Turianik, M.Turianik, M. Hutyra, Ľ. Mičian
PROTI: Zdržal sa: b. Dáša Rychelová, bytom Žilina, Helena Orieščíková, bytom Rudina – žiadosť o vysporiadanie príp.
odkúpenie pozemku - osobitný zreteľ
Starostka: na obecný úrad bola doručená žiadosť Dáši Rychelovej a Heleny Orieščíkovej o možnosť
vysporiadania príp. odkúpenia pozemku parcela KN C 552/47, kultúra záhrady, výmera 315m2, k. ú. Rudina, LV
č. 1020 v podiele 1/1, ktorú dlhodobo užívajú. Navrhuje vypracovať Zámenú zmluvu, ktorou obec Rudina
prevedie zámenou na Milana Rychela (syn žiadateľky) vlastnícke právo k pozemku KN C552/447 , orná pôda,
výmera 315 m2, k. ú. Rudina, LV č. 1020 a Milan Rychel prevedie zámenou na Obec Rudina vlastnícke právo
na časť pozemku parcely KN C 1022/65, trvalé trávnaté porasty, LV č. 1104 z celkovej výmery 795 m 2 výmeru
315 m2. Ako dôvod osobitného zreteľa bude, že zámenou pozemkov bude možné realizovať odvodnenie
miestnej komunikácie v lokalite Zadky.
Poslanci: s návrhom súhlasia a poverujú správu obce so zadaním vypracovania geometrického plánu na
oddelenie časti pozemku KN C 1022/65 o výmere 315 m2 a zverejnením zámeru zámeny nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce Rudina z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov
Hlasovanie poslancov:
ZA: F. Hruška, V. Kohút, V. Štefanková, J.Turianik, M.Turianik, M. Hutyra, Ľ. Mičian
PROTI: Zdržal sa: c. Vladimír Jastraban, bytom Rudina – žiadosť o dokúpenie časti pozemku – osobitný zreteľ
Starostka: na obecný úrad bola doručená žiadosť Vladimíra Jastrabana , ktorou žiada o uzatvorenie kúpnej
zmluvy na dokúpenie časti pozemku v C –KN parc. č. 811/100, zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2 vo
vlastníctve obce. Uvedený pozemok dlhodobou užíva a slúži mu hlavne ako nevyhnutné otočisko ku garáži.
Navrhuje cenu 10 eur / m2 + všetky náklady spojené s prevodom.
Poslanci: za účelom objasnenia navrhujú prizvať žiadateľa na nasledujúce zasadnutie OZ
Obecné zastupiteľstvo berie podanú informáciu na vedomie a presúva žiadosť na nasledujúce zasadnutie.
Zároveň poveruje správu obce vyzvať žiadateľa , aby sa zúčastnil zasadnutia obecného zastupiteľstva.
ZA: F. Hruška, V. Kohút, V. Štefanková, J.Turianik, M.Turianik, M. Hutyra, Ľ. Mičian
PROTI: Zdržal sa: -
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d. žiadosť o prevod vlastníckeho práva k pozemku KN C 1022/231
Na obecný úrad bola doručená žiadosť od spolupodielových vlastníkov parcely KN C 1022/231 v k. ú. Rudina,
evidovanej na LV č. 2270 ako t. t. p. o výmere 1516 m2, ktorou žiadajú o jej prevod do vlastníctva obce Rudina
z dôvodu rozšírenia platného územného plánu a tým možnosti individuálnej bytovej výstavby a následne pre
zjednodušenie vybavovania územných a stavebných povolení.
Poslanci: uvedená lokalita je v územnom pláne obce určená na bytovú výstavbu, ponúkaná parcela o výmere
1516 m2 bude slúžiť ako prístupová cesta k parcelám. Obci týmto vzniknú ďalšie výdavky na postupné
vybudovanie miestnej komunikácie. Je potrebné, aby sa terajší vlastníci parcely finančne podieľali na príprave
komunikácie. Poslanci súhlasia s prevodom vlastníckych práv k pozemku KN C 1022/231, navrhujú vypracovať
kúpnopredajnú zmluvu s podielovými vlastníkmi parcely za kúpnu cenu 1,00 EUR.
Hlasovanie poslancov : Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prevodom vlastníckeho práva k pozemku KN C
1022/231 za 1,00 EUR do majetku obce.
ZA: F. Hruška, V. Kohút, V. Štefanková, J.Turianik, M.Turianik, M. Hutyra, Ľ. Mičian
PROTI: Zdržal sa: Obecné zastupiteľstvo poveruje správu obce vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy a previesť zápis vkladu na
list vlastníctva obce Rudina.
termín: 30 dní
ZA: F. Hruška, V. Kohút, V. Štefanková, J.Turianik, M.Turianik, M. Hutyra, Ľ. Mičian
PROTI: Zdržal sa: 13/ Interpelácie
Starostka: na obecný úrad bola doručená žiadosť riaditeľky ZŠ Rudina , ktorou žiada o vykonanie opatrení na
ochranu majetku obce v areáli školy, ktorý je opakovane poškodzovaný, ničený, neprístojným správaním sa
niektorých návštevníkov areálu. Na základe kamerového záznamu vyhľadala a oslovila mládežníkov, ktorí sa
zdržiavajú v areáli. Po dohode vykonali nápravu (drevené stoly a lavičky obnovili novým náterom, vyzbierali
odpad ) a sú ochotní vykonať aj údržbu (náter) dreveného altánku. Tiež boli upozornení, že obec má platné VZN
o verejnom poriadku, na základe ktorého môžu byť za opakované priestupky sankciovaný peňažnou pokutou.
Obec Rudina v spolupráci s Mestskou políciu Kysucké Nové Mesto pripravuje zmluvu o spolupráci –
hliadkovaní v obci.
PhDr. Marián Hutyra: pokiaľ nedôjde k náprave, rešpektovať nariadenie riaditeľky ZŠ a areál uzavrieť
Bc. Viera Štefanková: v lokalite „starý cintorín v obci“ sa taktiež v nočných hodinách schádza mládež, ktorá
svojim hlukom obťažuje občanov , ktorí majú v blízkosti rodinné domy
Ing. Marián Turianik: v budúcnosti možno počítať s vytvorením obecnej polície
Ing. Jozef Turianik: na obecný úrad bola písomne doručená požiadavka nájomníkov 10bytovej obecnej
jednotky , kde požadujú riešiť havarijný stav bytového objektu , požaduje zaslať odpoveď nájomníčke bytu
pani Poliakovej Miriame, ako sa doriešil domovník v bytovke
Starostka: aktuálne prebehla výmena svietidiel v bytovke a v najbližšom čase sa plánuje oprava schodiska.
Finančné prostriedky na stavebné práce a opravy väčšieho finančného rozsahu sa pokúsiť získať cez štátny
príspevok na bytovky, ktoré sú postavené viac ako 10 rokov tzv. systémové chyby (opravy balkónov, izolácia,
zateplenie a pod.). Domovým dôverníkom bol určený zamestnanec obce Milan Bača.
PhDr. Marián Hutyra:
- výmena bleskozvodu na Dome smútku (poistná udalosť)
- kto spravuje športovú halu
- opakovane žiada zverejňovať na webovej stránke obce rozpracované projekty
- diktafón, dataprojektor a plátno
- ako sa môžu občania dozvedieť ako kompostovať
Starostka:
- správa ohľadom výmeny bleskozvodu bude poslancom zaslaná na e-mail
- má kľúče od športove haly , v budúcnosti sa počíta, že správca bude zamestnanec obce Milan Bača
- v najbližších dňoch rozpošle poslancom link na ukážku novej webovej stránky obce www.rudina.sk
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-

diktafón bude k dispozícii na najbližšom zasadnutí, tiež aj plátno a dataprojektor
súčasťou kompostéra je priložený návod ako kompostovať, v prípade záujmu sa môžu občania obrátiť
aj na pracovníčku obecného úradu, ktorá im vysvetlí postup prác

15/Diskusia
Starostka obce informovala prítomných poslancov, že dňa 1. 10. 2019 o 9.00 hod je stanovený termín súdneho
pojednávania ohľadom športovej haly.
16/Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Zapísala:

Gabriela Jančigová

Overovatelia: František Hruška
Ing. Jozef Turianik

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

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

Ing. Anna Mičianová
starostka Obce Rudina
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Uznesenie č. 70/2019
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudina
zo dňa 12. 8. 2019
___________________________________________________________________________
Doplnenie členov do Rady školy

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
delegovanie poslancov do Rady školy a to Vladimíra Kohúta a Ľubomíra Mičiana

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

6

František Hruška, Vladimír Kohút, Bc. Viera Štefanková, Ing.
Jozef Turianik, Ing. Marián Turianik, PhDr. Marián Hutyra

1

Ľubomír Mičian

Ing. Anna Mičianová, starostka obce
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Uznesenie č. 71/2019
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudina
zo dňa 12. 8. 2019
___________________________________________________________________________
Rada obce - členovia

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Radu obce v zložení František Hruška (zástupca starostu) , Ing. Mariana Janáčiková, PhDr.
Marián Hutyra

Hlasovanie:
Za:

7

František Hruška, Vladimír Kohút, Ľubomír Mičian, Bc. Viera
Štefanková,, Ing. Jozef Turianik, Ing. Marián Turianik,PhDr.
Marián Hutyra

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. 72/2019
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudina
zo dňa 12. 8. 2019
___________________________________________________________________________
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov –
podanie správy

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

berie na vedomie

správu ohľadom podaných majetkových priznaní vedúcich zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme

Hlasovanie:
Za:

7

František Hruška, Vladimír Kohút, Ľubomír Mičian, Bc. Viera
Štefanková, Ing. Jozef Turianik, Ing. Marián Turianik, PhDr.
Marián Hutyra

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. 73/2019
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudina
zo dňa 12. 8. 2019
___________________________________________________________________________
Rozpočtové opatrenie č. 9/2019

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

Rozpočtové opatrenie č. 9/2019 tak , ako bolo predložené.
Hlasovanie:
Za:

7

František Hruška, Vladimír Kohút, Ľubomír Mičian, Bc. Viera
Štefanková,, Ing. Jozef Turianik, Ing. Marián Turianik, PhDr.
Marián Hutyra

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. 74/2019
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudina
zo dňa 12. 8. 2019
___________________________________________________________________________
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v zdravotnom stredisku

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

zapojenie rezervného fondu obce na akciu „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v zdravotnom
stredisku“ vo výške 9 740.00 Eur

Hlasovanie:
Za:

7

František Hruška, Vladimír Kohút, Ľubomír Mičian, Bc. Viera
Štefanková, Ing. Jozef Turianik, Ing. Marián Turianik, PhDr.
Marián Hutyra

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. 75/2019
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudina
zo dňa 12. 8. 2019
___________________________________________________________________________
Obstaranie novej rozhlasovej ústredne

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zapojenie rezervného fondu obce na akciu „obstaranie novej rozhlasovej ústredne“ vo výške
2 750.00 Eur

Hlasovanie:
Za:

7

František Hruška, Vladimír Kohút, Ľubomír Mičian, Bc. Viera
Štefanková, Ing. Marián Turianik, Ing. Jozef Turianik, PhDr.
Marián Hutyra

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. 76/2019
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudina
zo dňa 12. 8. 2019
___________________________________________________________________________
Oprava vykurovacích rozvodov v ZŠ Rudina

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zapojenie rezervného fondu obce na akciu „oprava vykurovacích rozvodov v ZŠ Rudina“ vo
výške 4 000.00 Eur

Hlasovanie:
Za:

7

František Hruška, Vladimír Kohút, Ľubomír Mičian, Bc. Viera
Štefanková, PhDr. Marián Hutyra, Ing. Jozef Turianik, Ing.
Marián 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. 77/2019
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudina
zo dňa 12. 8. 2019
___________________________________________________________________________
Program odpadového hospodárstva obce Rudina – pripomienky, schválenie

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

Program odpadového hospodárstva obce Rudina na roky 2016 – 2020

Hlasovanie:
Za:

7

František Hruška, Vladimír Kohút, Ľubomír Mičian, Bc. Viera
Štefanková, PhDr. Marián Hutyra, Ing. Marián Turianik, 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. 78/2019
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudina
zo dňa 12. 8. 2019
___________________________________________________________________________
Návrh 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 – pripomienky, schválenie

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie 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
b) poveruje
správu obce v spolupráci so sociálnou komisiu, vedúcou jedálne ZŠ a MŠ na zapracovanie
pripomienok, ktoré predložia poslanec Mgr. Marián Hutyra a hlavný kontrolór obce
Termín: 30 dní
Hlasovanie:
Za:

7

František Hruška, Ing. Marián Turianik, Ing. Jozef Turianik,
Ľubomír Mičian, Bc. Viera Štefanková, PhDr. Marián Hutyra,
Vladimír Kohút

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. 79/2019
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudina
zo dňa 12. 8. 2019
___________________________________________________________________________
Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory
výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 – 2020
Slovenský futbalový zväz

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

informáciu ohľadom výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu
podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2020
SFZ

Hlasovanie:
Za:
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. 80/2019
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudina
zo dňa 12. 8. 2019
___________________________________________________________________________
ORANGE Slovensko, a. s. Zmluva o prenájme časti pozemku KN C2865
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
A) schvaľuje
1.
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce Rudina a to časť pozemku KN C 2865, k. ú. Rudina, zapísaný v katastri nehnuteľnosti na liste
vlastníctva č. 2579 ako ostatná plocha 100 m2 z celkovej výmery 1207m2 do nájmu
Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, za cenu 700.00 EUR/100m2/rok
2.
cena za nájom bude zaplatená podľa podmienok uvedených v nájomnej zmluve vždy do 15.
februára príslušného kalendárneho roka
3.
doba nájmu: neurčitá
4.
osobitného zreteľa:
Orange Slovensko, a. s. v roku 2002 uzatvorila nájomnú zmluvu s vlastníkmi parcely KN E
710 na technické účely súvisiace s výstavbou a prevádzkovaním základňovej stanice verejnej
telekomunikačnej siete GSM
rozhodnutím Z 2010/2015 Okresného úradu Žilina, pozemkového a lesného odboru
o schválení vykonania pozemkových úprav č. OU-ZA-PLO 2015-001101-Koc/PPÚ-Schv.Vyk320/2015 uvedená stavba sa stala súčasťou parcely KN C2865
B) poveruje správu obce
zverejnením zámeru nájmu časti nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Rudina z dôvodov hodných
osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce www.rudina.sk. Prenájom časti
nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce parcela KN C2865 bude predmetom schvaľovania na
najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva po splnení zverejnenia tohto zámeru najmenej po dobu
15 dní pred schvaľovaním
Hlasovanie:
Za:

7

František Hruška, Ing. Jozef Turianik, Ing. Marián Turianik,
PhDr. Marián Hutyra, Vladimír Kohút, Ľubomír Mičian, Bc.
Viera Štefanková,

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. 81/2019
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudina
zo dňa 12. 8. 2019
___________________________________________________________________________
Dáša Rychelová, bytom Žilina, Helena Orieščíková, bytom Rudina – žiadosť o vysporiadanie
príp. odkúpenie pozemku
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
A) schvaľuje
1. v súlade so ustanovením § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa vzájomný prevod vlastníckeho práva
a výmenu veci za vec na základe zámennej zmluvy medzi Obcou Rudina a Milanom Rychelom (syn
Dáši Rychelovej), trvale bytom Hečkova 24, 010 01 Žilina k zamieňaným pozemkom nasledovne:
a) Obec Rudina prevedie zámenou na Milana Rychela vlastnícke právo k pozemku KN C552/47 ,
kultúra orná pôda, výmera 315 m2, k. ú. Rudina, zapísaný v katastri nehnuteľnosti na liste vlastníctva
číslo 1020
b) Milan Rychel prevedie zámenu na Obec Rudina vlastnícke právo na časť pozemku parcely KN
C1022/65, kultúra trvalé trávnaté porasty, k. ú. Rudina, zapísaný v katastri nehnuteľnosti na liste
vlastníctva číslo 1104 z celkovej výmery 795 m2 výmeru 315 m2
2. dôvody osobitného zreteľa: zámenou pozemkov bude možné realizovať odvodnenie miestnej
komunikácie v lokalite Zadky
B) poveruje správu obce
a) zadaním vypracovania geometrického plánu na oddelenie časti pozemku KN C1022/65 o výmere
315 m2
b) zverejnením zámeru zámeny nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Rudina z dôvodov hodných
osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce www.rudina.sk
Zámena nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, parcely KN C552/47 za časť parcely KN C
1022/65 bude predmetom schvaľovania na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva po splnení
zverejnenia tohto zámeru najmenej po dobu 15 dní pred schvaľovaním a po vyhotovení geometrického
plánu

Hlasovanie:
Za:

7

František Hruška, Ing. Jozef Turianik, Ing. Marián Turianik,
PhDr. Marián Hutyra, Vladimír Kohút, Bc. Viera Štefanková,
Ľubomír Mičian

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. 82/2019
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudina
zo dňa 12. 8. 2019
___________________________________________________________________________
Vladimír Jastraban, bytom Rudina – žiadosť o dokúpenie časti pozemku parcela č. KN
C 811/100, zastavaná plochy a nádvoria o výmere 23 m2

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

žiadosť Vladimíra Jastrabana, bytom Rudina o dokúpenie časti pozemku

Hlasovanie:
Za:
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. 83/2019
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudina
zo dňa 12. 8. 2019
___________________________________________________________________________
Žiadosť o prevod vlastníckeho práva k pozemku KN C 1022/231, k. ú. Rudina, trvalý
trávnatý porast, LV č. 2270 o výmere 1516 m2

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

A) schvaľuje
prevod vlastníckeho práva k pozemku KN C 1022/231, k. ú. Rudina, trvalý trávnatý porast,
evidovaný na LV č. 2270 o výmere 1516 m2 za 1,00 Eur do majetku obce

B) poveruje
správu obce vypracovaním kúpnej zmluvy a previesť zápis vkladu na list vlastníctva Obce
Rudina
termín: 30 dní

Hlasovanie:
Za:

7

František Hruška, Ľubomír Mičian, Vladimír Kohút, Bc. Viera
Štefanková, Ing. Marián Turianik, Ing. Jozef Turianik, PhDr.
Marián Hutyra

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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