
Uznesenia z XIII.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rudníku 

konaného dňa 3.11.2021 

 

 
Uznesenie č. 57/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Rudníku:  

 

a) schvaľuje program rokovania:  

 

1. Otvorenie  

2. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v Materskej škole 

Rudník  

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v Základnej škole Rudník 

4. Prejednanie žiadostí  

5. Kontrola uznesení 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení školského obvodu pre základnú školu v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník a o určení spádovej materskej školy pre 

povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Rudník  
 

7.  Príprava rozpočtu Obce Rudník na rok 2022  

8. Rôzne  

9. Interpelácie poslancov 

10. Záver 

 

hlasovali za: Roman Fridrišek, Ing. Pavol Konečný, Jaroslav Dinžík,   Peter Srnánek, Jana 

Zemanová, Ing. Štefan Duga, MVDr. Martin Cibulka 

 

hlasovali proti: -             

zdržali sa hlasovania:  - 

 

 

b)  schvaľuje:  návrhovú komisiu v zložení: MVDr. Martin Cibulka, Peter Srnánek  
  

  overovateľov zápisnice: Roman Fridrišek, Ing. Pavol Konečný 

 

hlasovali za: Roman Fridrišek, Ing. Pavol Konečný, Jaroslav Dinžík,   Peter Srnánek, Jana 

Zemanová, Ing. Štefan Duga, MVDr. Martin Cibulka 

 

hlasovali proti: -             

zdržali sa hlasovania: - 

 

Uznesenie č. 58/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudníku berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti v Materskej škole Rudník za školský rok 2020/2021. 
 

hlasovali za: Roman Fridrišek, Ing. Pavol Konečný, Jaroslav Dinžík,   Peter Srnánek, Jana 

Zemanová, Ing. Štefan Duga, MVDr. Martin Cibulka 

 

hlasovali proti:  -  

zdržali sa hlasovania:  - 

 

 



Uznesenie č. 59/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudníku berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti 

v Základnej škole Rudník za školský rok 2020/2021. 

 

hlasovali za: Roman Fridrišek, Ing. Pavol Konečný, Jaroslav Dinžík,   Peter Srnánek, Jana 

Zemanová, Ing. Štefan Duga, MVDr. Martin Cibulka 

 

hlasovali proti: -   

zdržali sa hlasovania: -  

 

 

Uznesenie č. 60/2021 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku: 

 

a) berie na vedomie žiadosť p. Rastislava Klča s manž. Miroslavou Klčovou, rod. 

Konečníkovou, obaja bytom 906 23  Rudník, Rudník č. 401, o odkúpenie časti obecnej 

cesty 

 

b) odporúča starostke obce dať vypracovať znalecký posudok na ocenenie predmetnej časti 

pozemku 
 

 

hlasovali za: Roman Fridrišek, Ing. Pavol Konečný, Jaroslav Dinžík,   Peter Srnánek, Jana 

Zemanová, Ing. Štefan Duga, MVDr. Martin Cibulka 

 

hlasovali proti: -  

zdržali sa hlasovania: - 

 

 

Uznesenie č. 61/2021 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku: 

 

a) berie na vedomie žiadosť p. Ivana Vrbovského, bytom 821 06  Bratislava, Priekopnícka 

158, o odkúpenie časti pozemku  

 

b) odporúča  žiadateľovi vyhotoviť geometrický plán na odčlenenie predmetnej časti 

pozemku  

 

c) odporúča starostke obce dať vypracovať znalecký posudok na ocenenie predmetnej časti 

pozemku 

 
 

hlasovali za: Roman Fridrišek, Ing. Pavol Konečný, Jaroslav Dinžík,   Peter Srnánek, Jana 

Zemanová, Ing. Štefan Duga, MVDr. Martin Cibulka 

 

hlasovali proti: -  

zdržali sa hlasovania:  - 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 62/2021 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku: 

 

a) berie na vedomie žiadosť p. Jána Vrbovského, bytom 841 02  Bratislava, Cabanova 24 a 

Ivana Vrbovského, bytom 821 06  Bratislava, Priekopnícka 158, o odkúpenie časti 

pozemku vo vlastníctve obce 

 

b) odporúča  žiadateľom vyhotoviť geometrický plán na odčlenenie predmetnej časti 

pozemku  

 

c) odporúča starostke obce dať vypracovať znalecký posudok na ocenenie predmetnej časti 

pozemku 

 
 

hlasovali za: Roman Fridrišek, Ing. Pavol Konečný, Jaroslav Dinžík,   Peter Srnánek, Jana 

Zemanová, Ing. Štefan Duga, MVDr. Martin Cibulka 

 

hlasovali proti: -   

zdržali sa hlasovania: - 

 

 

Uznesenie č. 63/2021 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku : 

 

a) berie na vedomie žiadosť p. Alžbety Sadloňovej, bytom 906 23  Rudník, Rudník 135,  

o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce 

 

b) odporúča  žiadateľke vyhotoviť geometrický plán na odčlenenie predmetnej časti 

pozemku  

 

c) odporúča starostke obce dať vypracovať znalecký posudok na ocenenie predmetnej časti 

pozemku 

 
 

hlasovali za: Roman Fridrišek, Ing. Pavol Konečný, Jaroslav Dinžík,   Peter Srnánek, Jana 

Zemanová, Ing. Štefan Duga, MVDr. Martin Cibulka 

 

hlasovali proti: -  

zdržali sa hlasovania: - 

 

 

Uznesenie č. 64/2021 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku : 

 

a) berie na vedomie žiadosť p. Štefana Tomiša s manž. Elenou Tomišovou rod. 

Sadloňovou, bytom 906 23  Rudník, Rudník 366,  o odkúpenie časti lesného pozemku vo 

vlastníctve obce  

 

b) odporúča  žiadateľom  vyhotoviť geometrický plán na odčlenenie predmetnej časti 

pozemku  

 



c) odporúča žiadateľom dať vypracovať znalecký posudok na ocenenie predmetnej časti 

pozemku a znalecký posudok o náhrade za stratu mimo produkčných funkcií lesa . 

 
 

hlasovali za: Roman Fridrišek, Ing. Pavol Konečný, Jaroslav Dinžík,   Peter Srnánek, Jana 

Zemanová, Ing. Štefan Duga, MVDr. Martin Cibulka 

 

hlasovali proti: -   

zdržali sa hlasovania: - 

 

 

Uznesenie č. 65/2021 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku berie na vedomie kontrolu uznesení. 

 

hlasovali za: Roman Fridrišek, Ing. Pavol Konečný, Jaroslav Dinžík,   Peter Srnánek, Jana 

Zemanová, Ing. Štefan Duga, MVDr. Martin Cibulka 

 

hlasovali proti:  - 

zdržali sa hlasovania: - 

 

Uznesenie č. 66/2021 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Rudník č. 

4/2021 o určení školského obvodu pre základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Rudník a o určení spádovej materskej školy pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým 

pobytom v obci Rudník 

 

hlasovali za: Roman Fridrišek, Ing. Pavol Konečný, Jaroslav Dinžík,   Peter Srnánek, Jana 

Zemanová, Ing. Štefan Duga, MVDr. Martin Cibulka 

 

hlasovali proti:  - 

zdržali sa hlasovania: - 

 

 

Uznesenie č. 67 /2021 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje zaradenie nasledovných investícií do rozpočtu 

obce na rok 2022: 

 

1. Vybudovanie chodníka z miestnej časti Rudník U Dugov do miestnej časti Rudník 

U Hluchých 

2. Rekonštrukcia miestnej komunikácie v časti Rudník U Hluchých od  súp. čísla 181 po 

súp. č. 375  

3. Rekonštrukcia a obnova školskej jedálne, rekonštrukcia WC v priestoroch pohostinstva 

a  odčlenenie vchodu do pohostinstva od vchodu do obecného úradu. 

 

 

hlasovali za: Roman Fridrišek, Ing. Pavol Konečný, Jaroslav Dinžík,   Peter Srnánek, Jana 

Zemanová, Ing. Štefan Duga, MVDr. Martin Cibulka 

 

hlasovali proti:  - 

zdržali sa hlasovania: - 

 

 



 

Uznesenie č. 68/2021 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje v súlade s ustanovením  § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predĺženia 

doby prenájmu  časti  pozemku parcely registra „C“ evidovaného na katastrálnej mape ako 

parc.č. 25509/47 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Rudník o výmere 300 m2 za nájomné vo 

výške 2,- Eur/1m2/rok = 600,- Eur/rok (slovom šesťsto eur) na obdobie 4 rokov za účelom 

užívania pozemku ako odstavnej plochy nájomcovi VIRAGO parts Slovakia, spol. s r.o., 907 01  

Myjava, Prostredná 1226, IČO: 43828663, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a 

ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so 

Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Rudník z dôvodu, že Obec Rudník 

predmetnú časť  pozemku v súčasnosti nepotrebuje na plnenie svojich úloh a spoločnosť 

VIRAGO parts Slovakia, spol. s r.o. ako doterajší nájomca tejto časti pozemku riadne uhrádzal 

nájomné vyplývajúce z doterajšej nájomnej zmluvy a je vlastníkom susediacich nehnuteľností 

a budovy súp.č. 115.  

 

hlasovali za: Roman Fridrišek, Ing. Pavol Konečný, Jaroslav Dinžík,   Peter Srnánek, Jana 

Zemanová, Ing. Štefan Duga, MVDr. Martin Cibulka 

 

hlasovali proti:  - 

zdržali sa hlasovania: - 

 

 

Uznesenie č. 69/2021 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje v súlade s ustanovením  § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predĺženia 

doby prenájmu  priestorov pohostinstva v Rudníku  za nájomné vo výške 50,- Eur/1 mesiac 

(slovom päťdesiat eur) na obdobie 1 roka od 01.01.2022 do 31.12.2022 nájomcovi Romanovi 

Svinkáskovi, 906 23  Rudník, Rudník č. 159,  ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 

9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade 

so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Rudník z dôvodu, že p. Roman 

Svinkásek ako doterajší nájomca si riadne plní svoje povinnosti  uhrádza nájomné za prenajaté 

priestory.  

 

hlasovali za: Roman Fridrišek, Ing. Pavol Konečný, Jaroslav Dinžík,   Peter Srnánek, Jana 

Zemanová, Ing. Štefan Duga, MVDr. Martin Cibulka 

 

hlasovali proti:  - 

zdržali sa hlasovania: - 

 

 


