
Z á p i s n i c a
z  XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rudníku

konaného dňa 28.2.2022 o 17,00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Otvorenie  
      Starostka  obce  prítomných  privítala,  prítomných  poslancov.   Navrhla  obecnému
zastupiteľstvu  postupovať  v zasadnutí    podľa  bodov  navrhovaného  programu,  ktorý  bol
zverejnený na webovom sídle obce, na úradnej tabuli a vyhlásený v obecnom rozhlase. Obecné
zastupiteľstvo schválilo program rokovania počtom 7 hlasov s týmito bodmi: 
A)

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení
3. Správy hlavnej kontrolórky obce 
4. Prejednanie žiadostí 
5. Majetkovoprávne veci 
6. Rôzne 
7. Interpelácie poslancov
8. Záver

 (uznesenie č. 88/2022)

B)  Starostka obce navrhla členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
         Do návrhovej komisie boli schválení: Roman Fridrišek, Ing. Pavol Konečný
         Za overovateľov zápisnice boli schválení: Jana Zemanová, Jaroslav Dinžík 
Schválené počtom  hlasov 7.  (uznesenie č. 88B/2022)

  C)   Starostka  určila za zapisovateľku p. Vieru Menšíkovú 

2. Kontrola uznesení  
     Kontrola  uznesení bola poslancom prednesená hlavnou kontrolórkou obce. V diskusii
starostka obce doplnila informácie k jednotlivým nesplneným uzneseniam. Poslanec Roman
Fridrišek upozornil na uznesenie č. 33/2020 týkajúce sa rekonštrukcie miestnej komunikácie
u Hluchých. Starostka informovala, že v danej lokalite už bol geodet miestnu komunikáciu
zamerať.    Kontrolu uznesení zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie počtom hlasov 7.
(uznesenie č. 89/2022)

3. Správy hlavnej kontrolórky obce   
         Hlavnou  kontrolórkou  bola  členom  obecného  zastupiteľstva  predložená  Správa
o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Rudník za rok 2021 a Správa z kontroly stavu
a vývoja  dlhu  obce  Rudník  k 31.12.2021.  Do  diskusie  sa  nikto  nehlásil  o slovo.  Obecné
zastupiteľstvo zobralo správy hlavnej kontrolórky počtom hlasov 7 na vedomie. (uznesenie č.
90/2022, č. 91/2022)









6.1.   občanovi  Michalovi  Michalcovi,  ktorý  poinformoval  o humanitárnej  pomoci  pre
Ukrajinu  zorganizovanú  DHZO  Rudník.  Nazberalo  sa  plné  auto  materiálu,  ktorý  bude
odvezený do skladu do Beluše odkiaľ pôjde materiál  na ukrajinskú hranicu. Pán Michalec
poďakoval všetkým   zúčastneným občanom a  podnikateľom za pomoc. 

6.2. občan  Michal  Michalec   v súvislosti  s veterným  počasím  sa  zaujímal,  či  v Rudníku
existuje  krízový štáb. Starostka obe informovala, že tieto situácie zastrešujú zamestnanci CO
Myjava, do krízového štábu spadajú starosta, poslanci obecného zastupiteľstva, zamestnanci
obce. Starostka tiež informovala, že by bola ochotná zorganizovať školenie členom krízového
štábu.

6.3. starostka obce informovala, že v súvislosti s Ukrajinou sú obecné úrady povinné spisovať
zoznam  s možnosťou ubytovania vojnových utečencov.

6.4. poslanec  Roman  Fridrišek  navrhol  riešiť  budovu   p.  Sadloňa  nachádzajúcu  sa   na
obecnom pozemku. 

6.5. uskutočnila sa diskusia k priemyselnému parku v lokalite Árendy,  za akých podmienok
by bolo možné preklasifikovať priemyselný park určených na  výstavbu rodinných domov.

6.6.  občan Michal Michalec informoval o tohtoročných zásahoch DHZO Rudník. 

6.7. občan Michal Michalec predniesol požiadavku vybudovania žumpy v hasičskej zbrojnici
v priestoroch  montážnej  jamy  s vývodom   von.  Starostka  obce  mu  navrhla,  aby   dal
vypracovať cenovú ponuku na túto stavbu. 

6.8. občan Michal Michalec sa spýtal či sa bude niečo robiť so zbernými nádobami na sklo
Starostka  obce  informovala,  že  rokovala  s dvomi  OZV  kvôli  uzatvoreniu  novej  zmluvy
a možnosti získať i tieto nádoby. Pod zbernými nádobami je potrebné  upraviť terén.

6.9 občan Michal Michalec upozornil na ponakláňané stromy na lúkach.

6.10 občan Michal Michalec informoval, že je potrebné prečistiť prepadový  kanál na skale-
barine pod antukovým ihriskom.

6.11.  starostka obce informovala,  že na   dňa 1.4.2022 o 15,30 hod je naplánovaná jarná
brigáda  na zber odpadkov po obci Rudník.

6.12.  starostka obce informovala,  že na  dňa  9.4.2022  je  naplánovaná akcia  Nevšedné
podoby prútia.

6.13.  poslanec Ing. Pavol Konečný objasnil situáciu so samovýrobou dreva.

6.14.  starostka  obce  informovala  o doručenom návrhu  nájomnej  zmluvy  od   Cirkevného
zboru  Evanjelickej  cirkvi  augsburského   vyznania  na  Slovensku  Myjava,  Nám.  M.  R.
Štefánika  513/33,  907  01  Myjava,  v  ktorej  navrhli  výšku  nájmu  240,00  €  mesačne  za
prenájom  budovy cirkevného domu. Priestory v súčasnosti využívajú občania z obce Rudník
na služby božie,  na šport. O tento priestor by mali záujem i dôchodci.  Starostka obce navrhla
riešiť spotrebu vody pri zavlažovaní antukového ihriska prepisom vodomeru na Obec Rudník.

6.15. Starostka obce informovala o množstve vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021.
Oproti roku 2020 bola vytriedenosť lepšia skoro o 10%. V prípade, že sa podarí vybudovať
kompostovisko, vytriedenosť bude určite vyššia.



6.16. Starostka obce informovala o tom, že pri zameriavaní kompostoviska geodet navrhol, či
nechceme  vyňať  časť  pozemku  pre  budúcnosť  pre  prípad  vybudovania  cyklochodníka,
cyklotrasy,  cyklocesty,  alebo  pre  inžinierske  siete.   V diskusii  sa  poslanec  Ing.  Konečný
prikláňal  k možnosti budovania cyklotrasy a nie  cyklochodníka, na ktorom je obmedzená
tonáž áut. Geometrický plán  treba poslať dopravnej projektantke. 

6.17.  občan Michal Michalec navrhol dať k bytovým domom väčšiu nádobu na bio odpad,
alebo väčšie množstvo  menších nádob.

6.18. poslankyňa Jana Zemanová upozornila, že nádoba na sklo v Švancarovej doline má zlé
dno.

7. Interpelácie poslancov
    V tomto bode rokovania starostka obce udelila slovo poslancovi:

7.1. Romanovi  Fridriškovi, ktorý sa zaujímal aké  práce boli vykonané v bytových domoch.
Starostka obce informovala, že na 16 BJ boli opravené štyri balkóny, opravené strešné okná
v 16BJ, ktoré zatekali,  dlažba pri 8BD. V roku 2022 sú v pláne  balkóny v 16 BJ z južnej
strany   +  Caltíkov  a Martákovej  balkón  v  8  BD.   V budúcnosti  treba  riešiť  stojisko
kontajnerov pri BD. 

7.2. Pavlovi Konečnému, ktorý predniesol návrh vyriešenia úpravy bočného okna v zasadačke
pri vybudovaní prístrešku  pri pohostinstve.

8. Záver
      V tomto  bode  rokovania  starostka  obce  o 19,22 hod ukončila   zasadnutie  Obecného
zastupiteľstva v Rudníku. 

Uznesenie č. 88/2022
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku:
A) schvaľuje program rokovania: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení
3. Správy hlavnej kontrolórky obce 
4. Prejednanie žiadostí 
5. Majetkovoprávne veci 
6. Rôzne
7. Interpelácie poslancov
8. Záver

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Roman Fridrišek,
Ing. Pavol Konečný, Peter Srnánek, Jana Zemanová
hlasovali proti:    -             
zdržali sa hlasovania:   -



B)  schvaľuje:  návrhovú komisiu v zložení:  Roman Fridrišek, Ing. Pavol Konečný

overovateľov zápisnice: Jana Zemanová, Jaroslav Dinžík

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Roman Fridrišek,
Ing. Pavol Konečný, Peter Srnánek, Jana Zemanová
hlasovali proti:    -             
zdržali sa hlasovania:   -

Uznesenie č. 89/2022
     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku berie na vedomie kontrolu uznesení.

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Roman Fridrišek,
Ing. Pavol Konečný, Peter Srnánek, Jana Zemanová
hlasovali proti:    -             
zdržali sa hlasovania:   -

Uznesenie č. 90/2022
     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Rudník za rok 2021. 

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Roman Fridrišek,
Ing. Pavol Konečný, Peter Srnánek, Jana Zemanová
hlasovali proti:    -             
zdržali sa hlasovania:   -

Uznesenie č. 91/2022
     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku  berie na vedomie   Správu hlavnej kontrolórky obce
Rudník z kontroly stavu a vývoja dlhu obce Rudník k 31.12.2021 zo dňa 10.2.2022.

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Roman Fridrišek,
Ing. Pavol Konečný, Peter Srnánek, Jana Zemanová
hlasovali proti:    -             
zdržali sa hlasovania:   -

Uznesenie č. 92/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku :
A) berie na vedomie zápisnicu č. 11/2022 zo zasadnutia bytovej komisie. 















Jana Zemanová            Jaroslav Dinžík
overovatelia zápisnice


