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

konaného dňa 16.8.2022 o 17,00 hod

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

1. Otvorenie  
A)  Na úvod zasadnutia starostka obce prítomných privítala. Nakoľko medzi prítomnými boli
i občania z lokality u Mockov starostka obce navrhla presunúť bod č. 7  Rôzne na bod č. 2,
čím  sa  poradie  ostatných  bodov  rokovania  poposúvalo.  Túto  zmenu  programu  členovia
obecného  zastupiteľstva  schválili  počtom  hlasov  7  (uznesenie  č.  130A/2022)   a následne
počtom hlasov 7 schválili program rokovania: 

1. Otvorenie 
2. Rôzne
3. Kontrola uznesení 
4. Schválenie VZN 1/2022o podmienkach prijatia dieťaťa do MŠ, o výške príspevku za

pobyt  dieťaťa  v  materskej  škole,  o  podmienkach  zápisu  dieťaťa...  a  určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni

5. Prejednanie žiadostí
6. Majetkovo-právne veci
7. Schválenie školských obvodov 
8. Interpelácie poslancov
9. Záver

(uznesenie č. 130B/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: MVDr. Martin Cibulka, Jana Zemanová
Schválené počtom hlasov 7 (uznesenie č. 130C/2022)

Starostka  určila za zapisovateľku p. Vieru Menšíkovú 

2.  Rôzne
2.1Starostka obce udelila slovo JUDr.  Vrbovskému, ktorý prítomných oboznámil so situáciou
s vodou v lokalite u Mockov, v ktorej žijú. Studne, ktoré občania žijúci v tejto lokalite majú,
v tohtoročnom  suchom  období  vysychajú  a ľudia  zostávajú  bez  vody.  Starostka  obce
informovala,  že  zabezpečenie  vody  rieši  dodávkami  vody  v spolupráci  s DHZO  Rudník
dovozom  hasičským autom   do   lokality  u Mockov  a Jakubcov.  Verejný  vodovod  však
nemáme ani u Blahov, ani vo Švancarovej doline a u Zmekov.
Starostka  informovala že, keďže pre ústredie  BVS v Bratislave je dodávka vody pre pár
rodinných domov na kopaniciach,  ekonomicky nezaujímavá, keďže na nich nedosiahnu zisk,
záležitosť  riešila i so zamestnancom BVS Bratislava - p. Zelenákom, ktorý navrhol  problém
s dodávkami vody riešiť vybudovaním malej tlakovej stanice a vybudovaním vodovodu  vody
od Skalských  do Jakubcov až do Mockov. Starostka obce sľúbila prerokovať túto možnosť
vybudovania  vodovodu  za  pomoci  novej  tlakovej  stanice  s projektantom  s  vybudovaním
priameho zavedenia vody ku každému rodinnému domu s  vlastným vodomerom.  



Problematika zásobovania vodou bude určite zahrnutá do PHSR Obce Rudník, ktorý sa bude
vypracovávať a ktorý je potrebný i pri predkladaní žiadostí o nenávratné finančné prostriedky
z  fondov. 
Prítomný člen DHZO Rudník informoval, že pitná voda prepravovaná v hasičskom aute je iba
úžitkovou vodou. Navrhol v kritickej situácii pri ohrození zdravia určiť,  odkiaľ vodu čerpať.
Starostka obce sľúbila overiť v BVS  možnosti,  odkiaľ môžeme vodu čerpať, nakoľko pri
odčerpávaní vody z odberného miesta na cvičisku DHZO naplnenie cisterny hasičského auta
z dôvodu  malého  prietoku  vody  trvá  dlhšiu  dobu  a tiež   prichádza  k poklesu  tlaku  vody
v dolnej časti obce. Z tohto dôvodu hasiči čerpali vodu z hydrantu, čo je však nelegálne.
Poslanec  p.  Fridrišek  navrhol  prepracovať  VZN  aby  v ňom  bolo  presne  stanovené  ako
v situáciách s nedostatkom vody postupovať. 
Prítomný občan p. Marônek sa spýtal na možnosť dovedenia vody od Sládečkov. 
Poslancom  Ing.  Konečným bolo navrhnuté overiť  možnosť vybudovania  zásobníka vody
u Jurášov, ktorý by sa počas noci napĺňal.
Po  diskusii   obecné  zastupiteľstvo  počtom  hlasov  7  poverilo  starostku  obce  preveriť
u projektanta možnosti riešenia vybudovania vodovodu v lokalitách u Mockov a u Jakubcov.
(uznesenie č. 141/2022)

2.2 Starostka obce prítomných informovala o doručenom návrhu riaditeľky ZŠ k  spolupráci s
MŠ  k zabezpečeniu väčšieho počtu žiakov v základnej škole v budúcich rokoch, nakoľko v
šk.  r.  2022/2023 je  počet  žiakov 1.  ročníka alarmujúci  – iba jeden prvák.  Starostka obce
s prítomnými  zástupcami  školy  -   riaditeľkou  ZŠ  Mgr.  Pszotovou  a učiteľkou  ZŠ  Mgr.
Baranovičovou rozobrala jednotlivé body predloženého návrhu.
Poslanec p. Fridrišek tlmočil informácie, od rodičov, ktoré odrádzajú rodičov dať deti do ZŠ v
Rudníku:  nepostačujúci začiatok ranného  ŠKD, nepostačujúca krúžková činnosť detí – napr.
športový, tanečný.  U MŠ je to nepostačujúci čas prevádzky  počas letných prázdnin, navrhol
skúsiť zabezpečiť možnosť spojiť viaceré obce, aby deti mohli navštevovať MŠ v susedných
obciach alebo v Myjave.
Rodičom  chýbajú  informácie  o výsledkoch  detí,  o ich  úlohách.  K tomuto  by  pomohla
aplikácia EDUPAGE. Riaditeľka ZŠ Mgr. Pszotová informovala, že EDUPAGE je v rámci
ASC  agendy,  ktorú  má  platenú  každoročne.  Avšak  s IT  technikom,  ktorému  sa  platila
mesačne  paušálna  platba,  bola  zmluva  o poskytovaní  služieb  zrušená  z dôvodu  šetrenia
financiami.  
Z diskusie vyplynula otázka  úpravy pracovného času ŠKD, ZŠ, MŠ aby sa rodičom umožnilo
umiestniť  dieťa  v MŠ  a v ŠKD  v skorších  ranných  hodinách  a vyzdvihnúť  v neskorších
poobedných hodinách.
Poslanec  p.  Roman  Fridrišek  navrhol  sa  zamyslieť  nad  tým ako  vychovávateľku  udržať
v pracovnom  pomere,  napr.  prerobením  druhého  bytu  v budove  ZŠ  a ponúknuť  ho
zamestnancovi ŠKD.
Starostka obce navrhla po polročnom vysvedčení zorganizovať spoločné stretnutie rodičov
predškolákov  a rodičov  žiakov  5.  Ročníka,  aby  mali  rodičia  predškolákov  možnosť
informovať sa priamo u rodičov, ako sa bývalí žiaci ZŠ Rudník v Myjave aklimatizovali.

2.3  Starostka informovala prítomných o rokovaní s dvoma spoločnosťami,  ktoré spravujú
informačný systém obcí   pre  obyvateľov prostredníctvom ich webových stránok,  nakoľko
poslanec p. Fridrišek sa vyjadril, že dosah miestneho rozhlasu nejde s dobou,  preto by mohol
byť doplnený ešte o ďalší spôsob informovania občanov.

2.4  Prítomný občan p. Štefan Durec,  sa informoval k budúcemu kompostovisku a ku kope
koreňov a hliny,  ktoré  sú   tam zložené.  Starostka  obce  vysvetlila,  že  korene  stromov sú



odložené dočasne a budú po dokončení chodníka odvezené na skládku a hlina sa použije pri
zarovnávaní terénu budúceho kompostoviska. Pán Durec upozornil, že v tejto lokalite je cca 7
studní,  aby  nedochádzalo  k znečisteniu  vôd  v nich.  Starostka  obce  ozrejmila  ako  bude
kompostovisko zabezpečené, aby k znečisťovaniu vôd nedochádzalo. 

2.5  Poslanec Ing. Konečný  sa informoval,  či káble umiestnené na stĺpoch v lese, sú funkčné
alebo nie. 

2.6  Starostka obce informovala, že od 12.8.2022 sa v rámci šetriacich opatrení vypína verejné
osvetlenie o 24,00 hod.. V jesennom období sa verejné osvetlenie znova prestaví.

2.7  Poslanec Roman Fridrišek, upozornil na zlomený agát na chodníku  k vlakovej stanici na
Poriadí, ktorý treba odstrániť. 

2.8   Poslanec  Roman  Fridrišek  sa  informoval  na  nelegálny  výrub  stromu  v lese  Skalky
avizovaný  Ing.  Tomišom  na  minulom  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva.  Ing.  Konečný
záležitosť  preveril,   prítomných   ubezpečil,  že  išlo  o legálny  výrub p.  Zmekom,  ktorému
výrub stromu povolil on osobne. 

2.9  Poslanec Roman Fridrišek upozornil na zlý stav antukového ihriska, ktoré sa t. č. vôbec
nevyužíva, navrhol poskytnúť tento priestor tunajším dôchodcom pre ich športovo kultúrne
aktivity.  V prípade  prenájmu cirkevného domu,  by mohlo byť využitie  dôchodcami  a tiež
mamičkami  s deťmi  v zimných mesiacoch.  Starostka obce informovala,  že Cirkevný zbor
požadoval vysoké nájomné. Poslanec Ing. Duga poznamenal, že v kultúrnom dome v Rudníku
sú  voľné  priestory  k prenájmu,  ktoré  by  Obec  Rudník  mohla  poskytnúť  bezodplatne
dôchodcom a mamičkám s deťmi.

2.10   Poslanec  Roman  Fridrišek  sa  informoval  na  plánovanú  realizáciu  prístrešku  pri
kultúrnom dome. Starostka obce informovala, že by bolo dobré získať finančné prostriedky
z mikroprojektu   cez  našu  miestnu  MAS  a zároveň  s prístreškom  vyriešiť  aj  poškodené
prestrešenie pódia pri kultúrnom dome. Ing. Konečný informoval, že drevo na vybudovanie
prístreška je pripravené.

2.11  Poslanec Ing. Štefan Duga upozornil na káble po KTV, ktoré prekážajú pri stavebných
prácach budovania  chodníka od Dugov do Hluchých. Tiež upozornil, že chodník je na hranici
lesa, bolo by dobré  stromy odstrániť teraz, pokiaľ nie je chodník hotový. Starostka obce pri
odstraňňovaní káblov poprosila o pomoc pre údržbára Obce Rudník p. poslanca Ing. Dugu.
Ing. Konečný sľúbil vyriešiť problém so stromami.

2.12  Poslanec Roman Fridrišek upozornil na nutnosť vyčistenia  priepustov v časti od Dugov
do Hluchých.

2.13  Poslanec  Roman  Fridrišek  nenašiel  zverejnenú  informáciu  o zadaní  zákazky  na
vybudovanie chodníka od Dugov do Hluchých. Starostka obce informovala, že táto zákazka
bola  uzavretou  zákazkou,  ktorá  je  zasielaná  iba  osloveným  uchádzačom.   Poslanec  p.
Fridrišek  navrhol,  aby  boli  občania  viac  informovaní  zverejniť  na  stránke  obce  Rudník
zmluvu o zhotovení tejto stavby, za koľko a kto to robí.  Starostka informovala, že zmluva
s dodávateľom je podpísaná a určite i riadne zverejnená.







budeod  pozemku  parc.č.  22393/52 odčlenený  pozemok  patriaci  Obci  Rudník   v šírke
ochranného pásma  0,5 m2 po dĺžke uloženého vedenia Ing. Janovíčkom. Náklady spojené
s vypracovaním nového geometrického  plánu a jeho zavkladovaním do katastra by uhradil
Ing.  Janovíček.  Po  diskusii  obecné  zastupiteľstvo  počtom hlasov  7  schválilo  uzatvorenie
zmluvy  o zriadení  vecného  bremena  medzi  Obcou  Rudník  a manželmi  Janovičkovými  na
nehnuteľnosti  vo vlastníctve Obce Rudník – na parcely: parc. č. 22393/4 o výmere 47 m2,
parc.č. 22393/53, parc. č. 22385/44 o výmere 916 m2 a parc. č. 22393/52  711 m2 za účelom
uloženia  NN  prípojky  a prípojky  vody,  za  podmienky,  že  žiadatelia  dajú  vypracovať
a zavkladovať do katastra na svoje náklady nový geometrický plán, ktorým bude od pozemku
parc.  č.  22393/52  odčlenená  novovytvorená  parcela,  ktorú  bude  tvoriť  úsek,  ktorý  je
vymedzený rozsahom vecného bremena v tomto pozemku. (uznesenie č. 137/2022)

7.  Schválenie školských obvodov
Starostka  obce  informovala,  že  novým dochádzajúcim žiakom z obce  Rudník  je  potrebné
schváliť školský obvod na škole, ktorú budú od šk. r. 2022/2023 navštevovať.

7.1  Obecné  zastupiteľstvo  v  Rudníku  schválilo  počtom  hlasov  7  novým  dochádzajúcim
žiakom  z obce  Rudník,  školský  obvod  na   I.  ZŠ,  Viestova  ulica  č.  1,  907  01  Myjava.
(uznesenie č. 138/2022)

7.2   Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schválilo  počtom hlasov 7 novým dochádzajúcim
žiakom z obce Rudník, školský obvod na  II. ZŠ, Štúrova 18, 907 01  Myjava. (uznesenie č.
139/2022)

7.3   Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schválilo  počtom hlasov 7 žiakom dochádzajúcim
z obce Rudník, školský obvod na  ZŠ, Hurbanova ul. č. 128/25, 916 01  Stará Turá. (uznesenie
č. 140/2022)

8. Interpelácie poslancov
V tomto bode programu starostka obce udelila slovo:
8.1  poslancovi  Ing.  Pavlovi  Konečnému  –  odbornému  lesnému  hospodárovi,  ktorý
informoval o tom že niektoré stromy pridelené k zrezaniu v samovýrobe Ing. Janovíčkovi a p.
Gašparíkovej, si menovaní netrúfajú zrezať sami, preto navrhol, že by tieto stromy dal zrezať
Majovi Klasovitému, ktorý už uskutočňoval výruby iných problematických stromov v lese
Skalky. Ing.Konečný tiež informoval, že občania  žijúci pri lese Skalky sa cítia byť ohrození
prestarnutými stromami, tiež vyjadril svoju domnienku, že občania majú postavené niektoré
stavby (šopy, kuríny) v lese, bolo by dobré dať vytýčiť hranice lesného pozemku. Poslanec
Ing.  Duga  poznamenal,  že  ešte  za  predsedu  MNV  Rudník  bol  v minulosti  určite  lesný
pozemok  vytýčený.
Ing. Konečný na základe svojich poznatkov informoval, že niektorí občania by aj mali záujem
o drevo,  no  boja  sa  ísť  do  samovýroby.  Navrhol  starostke  obce,  odporučiť  občanom  p.
Páleníka, či by im nebol ochotný s ťažbou dreva pomôcť, aj keď vyťaženosť p. Páleníka je
dosť veľká.

8.2 poslancovi p. Romanovi Fridriškovi, ktorý sa informoval, či by sa nedala ťažiť v lese aj
vláknina.   Ing.  Konečný  vysvetlil,  že  v prípade  ťažby  dreva  na  vlákninu  by  výrub  lesa
postupoval rýchlejším tempom, čím by v ďalšom roku nemohol prideliť občanom  už žiadne
drevo k samovýrobe a tiež cena dreva by bola oveľa vyššia. 



8.3 starostka obce poprosila Ing. Konečného dodať sadenice ihličňanov, ktoré by sa v jeseni
zasadili v areáli základnej školy namiesto vyrúbaných ihličňanov. 

8.4 poslancovi  p.Romanovi  Fridriškovi,  ktorý  upozornil,  že  oproti  rodinnému  domu  p.
Solničku  je  pri  lese  Skalky  nálet  buriny.  Navrhol  starostke  obce  vyzvať  majiteľov  tohto
pozemku  k jeho údržbe. Starostka informovala, že z tohto dôvodu bolo v miestnom rozhlase
vyhlasované upozornenie  na udržovanie  svojich  pozemkov.  V prípade,  že  pozemky budú
zanedbané  i  po  30.9.2022  a Obec  Rudník  sa  o takýchto  pozemkoch  dozvie,   majiteľ
zarasteného  pozemku  bude  nahlásený  na  Okresný  úrad  v Novom  Meste  nad  Váhom  na
pozemkový odbor.

8.5 poslancovi p. Romanovi Fridriškovi, ktorý sa spýtal, kedy sa budú opravovať balkóny na 
bytovkách. Starostka obce odpovedala, že s týmito prácami by sa malo začať teraz v auguste.

9. Záver 
   Starostka obce ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva o 19,52 hod.

Uznesenie č. 130/2022

Obecné zastupiteľstvo v Rudníku:

A) schvaľuje navrhnutú zmenu programu rokovania. 

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 program rokovania: 
1. Otvorenie 
2. Rôzne
3. Kontrola uznesení 
4. Schválenie VZN 1/2022o podmienkach prijatia dieťaťa do MŠ, o výške príspevku za

pobyt  dieťaťa  v  materskej  škole,  o  podmienkach  zápisu  dieťaťa...  a  určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni

5. Prejednanie žiadostí
6. Majetkovo-právne veci
7. Schválenie školských obvodov 
8. Interpelácie poslancov
9. 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:  -



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

overovateľov zápisnice: MVDr. Martin Cibulka, Jana Zemanová

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. 131 /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. 132 /2022

Obecné zastupiteľstvo v Rudníku

A) prerokovalo    pripomienky  Jarmily  Konečníkovej  k návrhu  Všeobecne  záväzného
nariadenia  obce Rudník č. 1/2022 o podmienkach prijatia dieťaťa do MŠ, o výške
príspevku  za  pobyt  dieťaťa  v  materskej  škole,  o  podmienkach  zápisu  dieťaťa  na
plnenie  povinnej  školskej  dochádzky,  výške  mesačného  príspevku  na  čiastočnú
úhradu  nákladov  na  činnosť  školského  klubu  detí,  o  výške  príspevku  zákonného
zástupcu  dieťaťa  alebo žiaka  v  MŠ a  ZŠ na  čiastočnú  úradu nákladov  a  určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni zo dňa 1.8.2022

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

B) schvaľuje  zapracovanie  pripomienok  zo  dňa  1.8.2022  do  Všeobecne  záväzného
nariadenia  obce Rudník č. 1/2022 o podmienkach prijatia dieťaťa do MŠ, o výške
príspevku  za  pobyt  dieťaťa  v  materskej  škole,  o  podmienkach  zápisu  dieťaťa  na
plnenie povinnej školskej dochádzky, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí,  o  výške príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa alebo žiaka v MŠ a ZŠ na čiastočnú úradu nákladov a určenie podmienok
úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni

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. 140/2022

     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku  schvaľuje   dochádzajúcim  žiakom z obce Rudník,
podľa  zoznamu žiakov  priloženého  k zápisnici   školský obvod na   ZŠ,  Hurbanova  ul.  č.
128/25, 
916 01  Stará Turá.

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. 141/2022

     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku:
A)  prerokovalo žiadosť  občanov  z lokality  u Mockov  na  vybudovanie  vodovodu
a zabezpečenie zásobovania pitnou vodou pre lokality u Mockov a u Jakubcov.

B) poveruje starostku obce, preveriť u projektanta možnosti riešenia vybudovania vodovodu
v lokalitách u Mockov a u Jakubcov.

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

                 Monika Malcová                                                                Viera Menšíková
                   starostka obce                                                                      zapisovateľka

                                  MVDr. Martin Cibulka                   Jana Zemanová
              overovatelia zápisnice


