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  Zápisnica zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce 
Rudina  konaného dňa 14. 12. 2020 o 17.00 hod v sále kultúrneho 
domu  
 

Prítomní: 
Ing. Anna Mičianová - starostka 
Ing. Stanislav Jančiga - HKO 

František Hruška 

Ing. Ján Garbier 

PhDr. Marián Hutyra 

Ing. Mariana Janáčiková 

Ing. Marián Turianik 

Ing. Jozef Turianik 

Bc. Viera Štefanková 

 

 

Neprítomní: 

Ľubomír Mičian (PN) 

Vladimír Kohút 

 

 

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 podľa zákona č. 357/2004 Zz ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov – podanie správy predseda Ing.Jozef Turianik 

7. Komisia – otváranie obálok a posudzovanie splnenia podmienok – voľba hlavného kontrolóra obce – návrh na 

zloženie, schválenie členov  

8. Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 

schválenie 

9. Žiadosť Peter Sliž a manž. Bc. Martina Sližová – žiadosť o dokúpenie časti pozemku v majetku obce časť 

parcely KN C 412 – novovytvorená parcela KN C 412/2 – schválenie, prípadne doplnenie osobitného zreteľa  

10. Odmena za zápis do pamätnej knihy – prehodnotenie uznesenia obecného zastupiteľstva č. 73/2017 

11. Alfonz Gombár – sťažnosť voči nezodpovednému postupu pozemkového spoločenstva URBÁR Rudina 

12. Informácia o projekte zakúpenia zberných nádob na kuchynský odpad – enviromentálny fond 

13. Interpelácie poslancov 

14. Diskusia 

15. Záver 

         

Hlasovanie poslancov za schválenie  programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva : 
ZA:    J.Garbier, F. Hruška, M. Hutyra,  M. Janáčiková, J.Turianik, M. Turianik, V. Štefanková 

PROTI:   --            ZDRŽAL SA: -- 
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Ing. Marián Turianik navrhuje doplnenie programu o nasledujúce body: 

 horný koniec obce - spaľovanie odpadu v domácnosti (drevotriesky, staré nábytky a i. ) 

 prehodnotenie nehodového úseku v obci v časti od kostola po zvonicu 

 

Hlasovanie poslancov za doplnenie programu zasadnutia: 

ZA: J. Garbier, F. Hruška, M. Hutyra, M. Janáčiková, J. Turianik, M. Turianik, V. Štefanková 

PROTI: --         ZDRŽAL SA: -- 

 

3/ Voľba návrhovej komisie   

Do návrhovej komisie navrhuje starostka poslancov Mariána Turianika a Jána Garbiera 

Hlasovanie poslancov:  

ZA: J. Garbier, F. Hruška, M. Hutyra, M. Janáčiková, J. Turianik, M. Turianik, V. Štefanková 

PROTI: --         ZDRŽAL SA: -- 

 

4/ Voľba overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice navrhuje starostka poslancov Mariana Hutyru  a Františka Hrušku.  

Hlasovanie poslancov:  

ZA: J. Garbier, F. Hruška, M. Hutyra, M. Janáčiková, J. Turianik, M. Turianik, V. Štefanková 

PROTI: --         ZDRŽAL SA: -- 

 

5/ Kontrola plnenia uznesení 
Hlavný kontrolór obce predniesol prítomným kontrolu plnenia uznesení.   

Uznesenie č. 142/2020 OZ poveruje správu obce vyžiadať stanovisko od Slovenského vodohospodárskeho 

podniku, š. p. týkajúci sa možnosti odpredaja vodného toku.  

Do dnešného dňa stanovisko od SVP neprišlo.      

TP: úloha v plnení 

Uznesenie č. 135/2020 OZ poveruje správu obce získať písomné stanovisko spoločnosti Severoslovenské 

vodárne a kanalizácie, a. s. o možnosti vybudovania vodovodnej siete v lokalite Zadky. 

          TP: do 15. 02. 2021 

 

Uznesenie č. 136/2020 OZ poveruje správu obce zabezpečiť do 30. 11. 2020 vypratanie pozemku KN C 524, k. ú. 

Rudina.  

Uznesenie nebolo naplnené, správa obce neoslovila všetkých susedov obecného pozemku. Vyzvať  zostávajúcich  

susedov parcely, aby vypratali obecný pozemok do 30 dní od doručenia výzvy od obce. V opačnom prípade obec 

vyprace dané parcely a náklady si bude vymáhať.   

Obecné zastupiteľstvo berie podanú informáciu o kontrole plnenia uznesení na vedomie.  

 

6/ Komisia podľa zákona č. 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 

Predseda komisie Ing. Jozef Turianik predniesol prítomným správu o podaných majetkových priznaniach 

vedúcich zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme za rok 2019. 

Obecné zastupiteľstvo berie podanú informáciu na vedomie.   

 

7/ Komisia – otváranie obálok a posudzovanie splnenia podmienok – voľba hlavného kontrolóra obce – 

návrh na zloženie, schválenie členov 

Poslanci navrhujú komisiu v počte :  3. členovia 

Hlasovanie poslancov za návrh:  

ZA: J. Garbier, F. Hruška, M. Hutyra, M. Janáčiková, J. Turianik, M. Turianik, V. Štefanková 

PROTI: --         ZDRŽAL SA: -- 
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Poslanci navrhujú za členov komisie poslancov: Marián Hutyra, Jozef Turianik, Ján Garbier.  

Hlasovanie poslancov za návrh:  

ZA: J. Garbier, F. Hruška, M. Hutyra, M. Janáčiková, J. Turianik, M. Turianik, V. Štefanková 

PROTI: --         ZDRŽAL SA: -- 

  

8/ Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 

schválenie 

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol 

v obci vyvesený dňa 27. 11. 2020 a zvesený dňa 9. 12. 2020. Na obecný úrad neboli doručené v termíne žiadne 

pripomienky.  

Hlasovanie poslancov za schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady: 

ZA: J. Garbier, F. Hruška, M. Hutyra, M. Janáčiková, J. Turianik, M. Turianik, V. Štefanková 

PROTI: --         ZDRŽAL SA: -- 

  

9/ Žiadosť 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 

Na obecný úrad bola doručená žiadosť pána Petra Sliža s manželkou o odkúpenie časti pozemku KN C 412 vo 

vlastníctve obce Rudina za účelom plánovanej rekonštrukcie oplotenia pri rodinnom dome č. 172. Na základe 

vyhotoveného geometrického plánu zistili, že pôvodné oplotenie zasahuje čiastočne do parcely KN C 412, ktorá 

je vo vlastníctve obce a to vo výmere 36 m
2
. Uvedenú časť pozemku dlhodobo užívajú v presvedčení, že je ich 

vlastníctvom. Predmet predaja netvorí miestu komunikáciu. Keďže na zasadnutí je prítomná trojpätinová väčšina 

všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, obec môže odsúhlasiť predaj  predmetnej  časti  pozemku  formou 

osobitného zreteľa.  

Hlasovanie poslancov za návrh odpredať časť obecného pozemku formou osobitného zreteľa: 

ZA: J. Garbier, F. Hruška, M. Hutyra, M. Janáčiková, J. Turianik, M. Turianik, V. Štefanková 

PROTI: --         ZDRŽAL SA: -- 

 

10/ Odmena za zápis do pamätnej knihy – prehodnotenie uznesenia obecného zastupiteľstva č. 73/2017 

Starostka obce navrhuje prehodnotiť odmenu za zápis do pamätnej knihy. Do pamätnej knihy obce sa 

zaznamenáva spoločenské dianie v obci (spoločenské akcie, uzavretie manželstva a i. ). Poslanci navrhujú 

zvýšenie odmeny za zápis 1 strany do pamätnej knihy na sumu 10,-€ za  stranu. Zároveň navrhujú  zrušiť 

Uznesenie č. 73/2017, ktoré určuje odmenu za zápis 1 strany vo výške 5,- € / strana.  

Hlasovanie poslancov za zrušenie Uznesenia č. 73/2017:  

ZA: J. Garbier, F. Hruška, M. Hutyra, M. Janáčiková, J. Turianik, M. Turianik, V. Štefanková 

PROTI: --         ZDRŽAL SA: -- 

Hlasovanie poslancov za navýšenie odmeny za zápis  strany do pamätnej knihy obce na sumu 10,- € / strana 

ZA: J. Garbier, F. Hruška, M. Hutyra, M. Janáčiková, J. Turianik, M. Turianik, V. Štefanková 

PROTI: --         ZDRŽAL SA: -- 

 

 

11/ Alfonz Gombár – sťažnosť voči nezodpovednému postupu pozemkového spoločenstva URBÁR Rudina  

Na obecný úrad bola predložená sťažnosť voči nezodpovednému postupu pozemkového spoločenstva urbáru a to 

nasl.: sťažovateľ má zato, že členovia urbáru svojim nezodpovedným konaním poškodili obecný majetok a žiada, 

aby na svoje náklady dali tento stav do pôvodného stavu. Okrem toho, že poškodili asfalt, na mieste, kde stálo 

auto,  z neho na cestu vytieklo veľké množstvo oleja, čím bola spôsobená ekologická škoda, ktorá môže spôsobiť 

to, že sa otrávi studňa na sťažovateľovom pozemku, ktorá je presne pod miestom úniku oleja asi 50 metrov 

z kopca. Keďže nie je pripojený na obecný vodovod, je táto studňa jediným zdrojom pitnej vody pre domácnosť 
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p. Gombára. Vodu zo studne dá na rozbor a v prípade zamorenia ropnými látkami, bude z toho vyvodzovať 

následky voči zodpovedným osobám. Žiada preto obecné zastupiteľstvo, aby obec zriadila nápravu a do budúcna 

znemožnila takéto konanie, napr. umiestnením dopravnej značky zakazujúce vjazd vozidiel s hmotnosťou 

prevyšujúcou 7,5 t. K podanej sťažnosti priložil fotodokumentáciu, ktorá zachytáva poškodenú komunikáciu.  

Starostka obce postúpila sťažnosť Ing. Stanislavovi Vavrovi, predsedovi  URBÁRu Rudina, pozemkové 

spoločenstvo, ktorý sa písomne vyjadril, čo sa týka olejovej škvrny, že pracovníci, ktorí prevádzali ťažbu dreva 

zaznamenali olejovú škvrnu už 25. 11. 2020. Po príchode na skládku tam už olejová škvrna bola – dvaja členovia 

URBÁRu, šofér a pilčík, auto pri nakladaní stálo prednou časťou na skládke URBÁRu pri kraji lesa, na časti 

cesty – príves. Poškodenie cesty oproti skládke dreva, pri cúvaní sa vodič vyhýbal zaparkovanému autu pod 

plachtou (auto nie je na foto)  predným kolesom zachytil kraj cesty. Pred rokom a pol sa riešil odvoz dreva zo 

skládky, lesná cesta bola preskúmaná starostkou a poslancami – nereálne, cesta do lesa, sľub?, drevo sa vyvážalo 

po 15m
3
. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie sťažnosť p. Alfonza Gombára voči nezodpovednému postupu URBÁRu 

Rudina.  

 

Ing. Marián Turianik: cesta sa robila v roku 2010, úsek cesty k „p.Šmatlavovi“ vykazuje  značné poškodenie a to 

jednoznačne preťažením – zvážaním dreva, úsek cesty „Na Kuciny“ po ktorej sa zvoz nevykonáva, je v poriadku 

(nákladná doprava chodí len sporadicky napr. zimná údržba, zvoz komunálneho odpadu atď.).  

-dohodnúť sa s URBÁRom, do budúcna, voziť drevo po menších dávkach, alebo vybaviť dopravné značenie 

obmedzenia hmotnosti. 

Poslanci navrhujú zvolať spoločné stretnutie zástupcov:  za obec Rudina František Hruška, Marián Turianik, 

Marián Hutyra a spoločenstva  URBÁR Rudina a Pozemkové spoločenstvo LESY Rudina v termíne do 28. 02. 

2021.  

Hlasovanie poslancov za návrh zvolať spoločné stretnutie: 

ZA: J. Garbier, F. Hruška, M. Hutyra, M. Janáčiková, J. Turianik, M. Turianik, V. Štefanková 

PROTI: --         ZDRŽAL SA: -- 

 

12/  Informácia o projekte zakúpenia zberných nádob na kuchynský odpad – enviromentálny fond 

Starostka informovala prítomných poslancov o projekte na zakúpenie zberných nádob na kuchynský odpad, do 

ktorého sa obec zapojila. Finančné krytie je 100% z enviromentálneho fondu.  

Obecné zastupiteľstvo berie podanú informáciu na vedomie. 

 

13/  horný koniec obce - spaľovanie odpadu v domácnosti (drevotriesky, staré nábytky a i. ) 

Ing. Marián Turianik: opakujúci sa a pretrvávajúci problém znečistenia ovzdušia v obci Rudina časť horný 

koniec – jedná sa konkrétne o pár rodinných domov, ktoré vykurujú svoje domácnosti nezmyslami, ktoré 

spôsobujú nedýchateľný vzduch. Uvedený problém je vo večerných hodinách a niekedy aj počas dňa najmä cez 

víkend, kde dochádza k spaľovaniu drevotriesok a odpadov z nábytku, starých rámov z okien. Ovzdušie je 

mnohokrát tak znečistené žltým dymom a štipľavým zápachom, že vzduch ne nedýchateľný. Ako člen obecného 

zastupiteľstva a tiež predseda komisie životného prostredia bol vyzvaný, aby v danej veci začal konať. Navrhuje, 

aby obec miestnym rozhlasom dôrazne upozornila na následky takéhoto konania na životné prostredie. Ak 

nedôjde k náprave treba prijať striktnejšie opatrenia -  vec posunúť na okresný úrad odbor  životného prostredia . 

 

Hlasovanie poslancov za návrh : 

ZA: J. Garbier, F. Hruška, M. Hutyra, M. Janáčiková, J. Turianik, M. Turianik, V. Štefanková 

PROTI: --         ZDRŽAL SA: -- 

 
14/  prehodnotenie nehodového úseku v obci v časti od kostola po zvonicu 

Ing. Marián Turianik: dlhodobo poukazuje na nehodový úsek v obci v časti od kostola po zvonicu,  často tam 

dochádza ku kolíziám, aj v tomto období je tam opätovne nabúrané zábradlie, úsek predstavuje veľmi veľké  

nebezpečenstvo pre peších, apeluje na poslancov a starostku, že sa treba pokúsiť nájsť riešenie na vybudovanie 

časti pre chodcov. 

mailto:sekretariat@rudina.sk


              Obecné zastupiteľstvo Rudina 

 Obec Rudina, 023 31  Rudina č. 442         sekretariat@rudina.sk   strana 5 

 

Starostka: pokúsiť sa dať vypracovať štúdiu – projektový zámer na chodník pre peších, predložiť Slovenskému 

vodohospodárskemu podniku a správe ciest ŽSK 

Obecné zastupiteľstvo poveruje správu obce listom vyzvať Správu ciest ŽSK o urýchlenú opravu poškodených 

zvodidiel 

Hlasovanie poslancov za návrh : 

ZA: J. Garbier, F. Hruška, M. Hutyra, M. Janáčiková, J. Turianik, M. Turianik, V. Štefanková 

PROTI: --         ZDRŽAL SA: -- 

 
Obecné zastupieľstvo poveruje správu obce a poslancov obecného zastupiteľstva hľadaním projektanta, ktorý by 

navrhol technické riešenie na vybudovanie chodníka pre peších v termíne do 31. 03. 2020 

Hlasovanie poslancov za návrh : 

ZA: J. Garbier, F. Hruška, M. Hutyra, M. Janáčiková, J. Turianik, M. Turianik, V. Štefanková 

PROTI: --         ZDRŽAL SA: -- 

 

15/ Interpelácie poslancov 

PhDr. Marián Hutyra: v akom stave sa nachádza rozdelenie katastrov Rudina - Rudinka 

starostka: podľa informácií má sa v obci Rudinka konať referendum, v ktorom budú občania hlasovať 

PhDr. Marián Hutyra: opakovane sa pýta, kedy sa budú môcť občania pripojiť na vodovod „u Slivku“ 

starostka: vyvíja maximálne úsilie, aby to bolo čo najskôr  

PhDr. Marián Hutyra: pristúpila obec k reklamácií u zhotoviteľa na stavbe „Rozšírenie cintorína v obci“ záručná 

doba na práce plynie 

Ing. Jozef Turianik: vyjadril sa už stavebný dozor p. Balát k požadovaným pripomienkam? 

Ing. Stanislav Jančiga:  vyjadril sa len ku kontrole, nie k predloženým posudkom 
 

16/ Diskusia 

Roman Mozol: apeluje na poslancov prehodnotiť schválené uznesenie  o neschválení jeho žiadosti o odkúpenie 

časti obecného pozemku parcela KN C 524, navrhuje uznesenie zrušiť, osloviť všetkých spolususediacich 

občanov na odkúpenie časti pozemku, má vedomosť, že záujem o odkúpenie by mali. Do kúpnej zmluvy 

zakomponovať povinnosť umožniť vstup na pozemok v prípade budovania infraštruktúry a pod. Zdôraznil, že 

obec sa cca 30 rokov vôbec o pozemok nijakým spôsobom nezaujímala.  

František Hruška: na základe prijatého uznesenia správa obce vyzve zvyšných majiteľov na vyčistenie 

a spriechodnenie pozemku, ktorí sú v susedstve s pozemkom pána Martinca a pána Vavra 

Ing. Ján Garbier: obec sa má starať o svoj majetok, nie ho odpredávať, má za to, aby sa pozemok vyčistil a ostal 

obecný 

 

17/ Záver 

Na záver starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.   

 

 

Zapísala:          Gabriela   Jančigová               ....................................... 
 

          

Overovatelia:   František Hruška                     ....................................... 
      

                         PhDr. Marián Hutyra   ........................................ 

 

 

 

Ing. Anna Mičianová                                                                                                                        
starostka Obce Rudina 
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Uznesenie č. 147/2020 
zo 16. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rudina 

zo dňa 14. 12. 2020 

___________________________________________________________________________ 
5) Kontrola plnenia uznesení  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

                       

                                                    berie na vedomie  
 

 

kontrolu plnenia uznesení a zároveň predlžuje termín plnenia u nasl. uznesení:   

 

Uznesenie č. 135/2020 OZ poveruje správu obce získať písomné stanovisko spoločnosti Severoslovenské 

vodárne a kanalizácie, a. s. o možnosti vybudovania vodovodnej siete v lokalite Zadky. 

          TP: do 15. 02. 2021 

 

Uznesenie č. 136/2020 OZ poveruje správu obce zabezpečiť do 30. 11. 2020 vypratanie pozemku KN C 524, k. ú. 

Rudina.  

Uznesenie nebolo naplnené, správa obce neoslovila všetkých susedov obecného pozemku. Vyzvať  zostávajúcich  

susedov parcely, aby vypratali obecný pozemok do 30 dní od doručenia výzvy od obce.  V opačnom prípade 

obec vyprace dané pozemky a náklady si bude vymáhať zákonným spôsobom.  

 

 

 

 

 

 Hlasovanie:    

Za:   7  Ing. Ján Garbier, František Hruška, PhDr. Marián Hutyra,   Ing. 

Mariana Janáčiková, In. Jozef Turianik, Ing. Marián Turianik, Bc. 

Viera Štefanková 

Proti:     

Zdržal sa:     

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

              

     

 

 

                                                                                                                    Ing. Anna Mičianová, starostka obce 
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Uznesenie č. 148/2020 
zo 16. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rudina 

zo dňa 14. 12. 2020 

___________________________________________________________________________ 
6) Komisia podľa zákona č. 357/2004 Z. z. ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v z. n. p. – podanie správy predseda Ing. Jozef Turianik 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

                       

                                                    berie na vedomie 

 

informáciu o podaných majetkových priznaniach vedúcich zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

za rok 2019  

 

 

 

 

 

 Hlasovanie:    

Za:      

Proti:     

Zdržal sa:     

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

              

     

 

 

                                                                                                                    Ing. Anna Mičianová, starostka obce 
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Uznesenie č. 149/2020 

zo 16. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rudina 

zo dňa 14. 12. 2020 

___________________________________________________________________________ 
 7) Komisia – otváranie obálok a posudzovanie splnenia podmienok – voľba hlavného kontrolóra obce – 

návrh na zloženie, schválenie členov 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

                       

              s c h v a ľ u j e 
 

komisiu na otváranie obálok a posudzovanie splnenia podmienok pre voľbu hlavného kontrolóra obce v počte:  

3 členovia 

 

               

 

 

 

 

 

 Hlasovanie:    

Za:   7  Ing. Ján Garbier, František Hruška,  PhDr. Marián Hutyra      

Ing. Mariana Janáčiková, Ing. Jozef Turianik, Ing. Marián 

Turianik, Bc. Viera Štefanková 

Proti:     

Zdržal sa:     

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

              

     

 

 

                                                                                                                    Ing. Anna Mičianová, starostka obce 
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Uznesenie č. 150/2020 
zo 16. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rudina 

zo dňa 14. 12. 2020 

___________________________________________________________________________ 
7) Komisia – otváranie obálok a posudzovanie splnenia podmienok – voľba hlavného kontrolóra obce – 

návrh na zloženie, schválenie členov 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

                       

              s c h v a ľ u j e 

 

 

členov komisie na otváranie obálok a posudzovanie splnenia podmienok pre voľbu hlavného kontrolóra obce: 

PhDr. Marián Hutyra, Ing. Jozef Turianik, Ing. Ján Garbier  

  

 

 

 

 

 

 Hlasovanie:    

Za:   7  Ing. Ján Garbier, František Hruška,  PhDr. Marián Hutyra      

Ing. Mariana Janáčiková, Ing. Jozef Turianik, Ing. Marián 

Turianik,Bc. Viera Štefanková 

Proti:     

Zdržal sa:     

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

              

     

 

 

                                                                                                                    Ing. Anna Mičianová, starostka obce 
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Uznesenie č. 151/2020 
zo 16. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rudina 

zo dňa 14. 12. 2020 

___________________________________________________________________________ 
8) Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

                       

             s c h v a ľ u j e   

 

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 

 

 

 

 

 

 Hlasovanie:    

Za:   7  Ing. Ján Garbier, František Hruška,  PhDr. Marián Hutyra      

Ing. Mariana Janáčiková, Ing. Jozef Turianik, Ing. Marián 

Turianik, Bc. Viera Štefanková 

Proti:     

Zdržal sa:     

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

              

     

 

 

                                                                                                                    Ing. Anna Mičianová, starostka obce 
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Uznesenie č. 152/2020 
zo 16. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rudina 

zo dňa 14. 12. 2020 

___________________________________________________________________________ 
9) Žiadosť Peter Sliž a manž. Bc. Martina Sližová – žiadosť o dokúpenie 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. 

 

a) schvaľuje 

 
1/ zámer predaja časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Rudina – časť pozemku KN C 412, kultúra: 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 504 m
2
, katastrálne územie Rudina, evidovaná na LV 1020 a to 

novovytvorenú parcelu KN C 412/2 o výmere 36 m
2
, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, katastrálne 

územie Rudina na základe vypracované geometrického plánu č. 30469236-23/2019 zo dňa 28. 10. 2019, 

„Geometrický plán na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam parcely č. 414/1-5, 863/9-10 a oddelenie 

parcely č. 412/2, 438/5“ vypracovaného Ladislav Majstrík Geodetické práce, A. Rudnaya 2560/12, 010 01 Žilina, 

overeného 06. 11. 2019 Ing. Lenka Urbaníková z dôvodu hodného osobitného zreteľa. O prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov sa jedná z nasledovných dôvodov: 

- žiadatelia dali vypracovať geometrický plán z dôvodu rekonštrukcie dlhodobo existujúceho oplotenia 

pri rodinnom dome č. 172, ako vlastníci rodinného domu 
- na základe vypracovaného geometrického plánu následne zistili, že vybudované súčasné (pôvodné) 

oplotenie čiastočne zasahuje do parcely KN C 412 vo vlastníctve obce Rudina, ktorú dlhodobo užívajú 

v presvedčení a v dobrej viere, že je ich vlastníctvom 
- predmet predaja netvorí miestnu komunikáciu (teleso miestnej komunikácie a ani jej priľahlú časť). 

Doteraz bol pozemok využívaný vlastníkmi rodinného domu č. 172 ako súčasť pozemku (záhrady) 
2/suma za odpredaj časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Rudina a to časť novovytvoreného pozemku 

412/2 o výmere 36 m
2
 predstavuje sumu spolu 710,28 EUR t. z. 19,73 EUR / m

2
 

 

b) poveruje 
 

správu obce zverejnením zámeru predaja časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. na úradnej 

tabuli obci a na webovom sídle obce www.rudina.sk Predaj časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce bude 

predmetom schvaľovania na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva po splnení podmienok zverejnenia 

tohto zámeru najmenej po dobu 15 dní pred schvaľovaním 
 Hlasovanie:    

Za:   7  Ing. Ján Garbier, František Hruška,  PhDr. Marián Hutyra      

Ing. Mariana Janáčiková, Ing. Jozef Turianik, Ing. Marián 

Turianik, Bc. Viera Štefanková 

Proti:     

Zdržal sa:     

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

          

 

 

                                                                                                                    Ing. Anna Mičianová, starostka obce 
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Uznesenie č. 153/2020 
zo 16. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rudina 

zo dňa 14. 12. 2020 

___________________________________________________________________________ 
10) Odmena za zápis do pamätnej knihy – prehodnotenie uznesenia obecného zastupiteľstva č. 73/2017 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

     

                 r u š í 

 

 

Uznesenie č. 73/2017: Obecné zastupiteľstvo v Rudine schvaľuje sumu 5,- € / strana za zápis do Pamätnej knihy 

obce Rudina 

 

 

 

 Hlasovanie:    

Za:   7  Ing. Ján Garbier, František Hruška,  PhDr. Marián Hutyra, Ing. 

Jozef Turianik, Ing. Marián Turianik, Ing. Mariana Janáčiková, 

Bc. Viera Štefanková 

Proti:     

Zdržal sa:     

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

              

     

 

 

                                                                                                                    Ing. Anna Mičianová, starostka obce 
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  Uznesenie č. 154/2020 
zo 16. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rudina 

zo dňa 14. 12. 2020 

___________________________________________________________________________ 
10) Odmena za zápis do pamätnej knihy – prehodnotenie uznesenia obecného zastupiteľstva č. 73/2017 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

     

               s c h v a ľ u j e 

 

 
odmenu za zápis jednej strany do Pamätnej knihy obce Rudina vo výške 10,- € / strana 

 

 
 

  

 Hlasovanie:    

Za:   7  Ing. Ján Garbier, František Hruška,  PhDr. Marián Hutyra      

Ing. Mariana Janáčiková, Ing. Jozef Turianik, Ing. Marián 

Turianik, Bc. Viera Štefanková 

Proti:     

Zdržal sa:     

Neprítomní:   

Nehlasovali:   
 

 

                                                                                                                    Ing. Anna Mičianová, starostka obce 
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  Uznesenie č. 155/2020 
 zo 16. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rudina  

zo dňa 14. 12. 2020 

___________________________________________________________________________ 
11) Alfonz Gombár – sťažnosť voči nezodpovednému postupu pozemkového spoločenstva URBÁR Rudina 

 

 

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 sťažnosť pána Alfonza Gombára, Rudina č. 252 voči nezodpovednému postupu pozemkového 

spoločenstva URBÁR Rudina 

     

   

b)   poveruje 

 
správu obce zvolať spoločné stretnutie zástupcov za Obec Rudina:  zástupca starostu František Hruška, predseda 

komisie životného prostredia Ing. Marián Turianik a poslanec PhDr. Marián Hutyra a spoločenstiev URBÁR 

Rudina a Pozemkové spoločenstvo LESY Rudina.    

         TP: do 28. 02. 2021 

 

 

 

 

 Hlasovanie:    

Za:   7  Ing. Ján Garbier, František Hruška,  PhDr. Marián Hutyra      

Ing. Mariana Janáčiková, Ing. Marián Turianik, Ing. Jozef 

Turianik, Bc. Viera Štefanková 

Proti:     

Zdržal sa:     

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

              

     

 

 

                                                                                                                    Ing. Anna Mičianová, starostka obce 
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  Uznesenie č. 156/2020 
 zo 16. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rudina  

zo dňa 14. 12. 2020 

___________________________________________________________________________ 
12) Informácia o projekte zakúpenia zberných nádob na kuchynský odpad – enviromentálny fond 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

                           berie na vedomie 
 

 

 

informáciu o projekte zakúpenia zberných nádob na kuchynský odpad – enviromentálny fond   

 

 

 

 

  

 

 Hlasovanie:    

Za:      

Proti:     

Zdržal sa:     

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

              

     

 

 

                                                                                                                    Ing. Anna Mičianová, starostka obce 
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                                                         Uznesenie č. 157/2020 
 zo 16. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rudina  

zo dňa 14. 12. 2020 

___________________________________________________________________________ 
13) horný koniec obce – spaľovanie odpadu v domácnosti  

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

                          p o v e r u j e  

     
 

správu obce miestnym rozhlasom v obci upozorniť na následky spaľovania odpadov v domácnosti na životné 

prostredie. 

 

         TP: bezodkladne 

 

 

 

  

 

 Hlasovanie:    

Za:   7  Ing. Ján Garbier, František Hruška,  PhDr. Marián Hutyra      

Ing. Mariana Janáčiková, Ing. Marián Turianik, Ing. Jozef 

Turianik, Bc. Viera Štefanková 

Proti:     

Zdržal sa:     

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

              

     

 

 

                                                                                                                    Ing. Anna Mičianová, starostka obce 
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  Uznesenie č. 158/2020 
 zo 16. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rudina  

zo dňa 14. 12. 2020 

___________________________________________________________________________ 
14) prehodnotenie nehodového úseku v obci v časti „od kostola po zvonicu“ 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

                          poveruje 

 

 
a) správu obce listom vyzvať Správu ciest ŽSK o urýchlenú opravu poškodených zvodidiel 

 

 

         TP: bezodkladne 
    
b) správu obce a poslancov obecného zastupiteľstva hľadaním projektanta, ktorý by navrhol technické riešenie 

na vybudovanie chodníka pre peších  

 

         TP: do 31. 03. 2020 

  

 

 

 

 

  

 

 Hlasovanie:    

Za:      

Proti:     

Zdržal sa:     

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

              

     

 

 

                                                                                                                    Ing. Anna Mičianová, starostka obce 
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