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

konaného dňa 3.11.2021 o 17,00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Otvorenie  

      Starostka  obce  prítomných  privítala  a navrhla  obecnému  zastupiteľstvu,  aby  obecné
zastupiteľstvo  postupovalo   podľa  bodov  navrhovaného  programu,  ktorý  bol  zverejnený  na
webovom sídle  obce,  na úradnej  tabuli  a vyhlásený v obecnom rozhlase.  Obecné zastupiteľstvo
počtom 7 hlasov poslancov schválilo program rokovania s týmito bodmi: 

A)
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

 (uznesenie č. 57A/2021)

B)  Starostka obce navrhla členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, kde bola  schválená:
1, návrhová komisia v tomto zložení: MVDr. Martin Cibulka, Peter Srnánek

         2, overovatelia zápisnice v tomto zložení: Roman Fridrišek, Ing. Pavol Konečný

      Obecné zastupiteľstvo počtom hlasov 7 schválilo členov návrhovej komisie a overovateľov
zápisnice  (uznesenie č. 57B/2021)

Starostka  určila za zapisovateľku p. Lenku Foltýnovú 

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

     Správa bola členom OZ zaslaná mailom, starostka preto odovzdala slovo prítomnej pani
riaditeľke MŠ  p. Magdaléne Omastovej, aby vyjadrila svoje pripomienky, prípadné konkrétne
požiadavky  vyplývajúce  zo  správy.  Pani  riaditeľka  kladne  zhodnotila  spoluprácu  so
zriaďovateľom a taktiež spoluprácu s členmi Rady školy, kde problémy, ktoré sú, sa postupne
riešia. Upozornila na problém neporiadku pri hospodárskej budove, na dva suché smreky pri
budove ZŠ s MŠ, ktoré by bolo potrebné zrezať spolu so suchými konármi ovocných stromov a
problém chýbajúceho oplotenia školského dvora z dôvodu neustáleho neporiadku a odhodených
odpadkov.  Starostka uviedla, že problém neporiadku pri hosp. budove bude riešiť a zrezanie
stromov vyrieši poslanec Ing. Konečný. Oplotenie dvora vidí ako problém, keďže cez školský
dvor vedie chodník,  ktorý je určený pre verejnosť a taktiež na školskom dvore sa nachádza
ihrisko, ktoré je určené pre verejnosť. 
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O slovo sa prihlásil poslanec Fridrišek, ktorý nesúhlasí s oplotením z dôvodu, že ihrisko bolo
budované pre deti a pre verejnosť a má byť prístupné, nie zamknuté. Riaditeľka p. Omastová
k problematike oplotenia uviedla, že možno by stačil menší priestor, ktorý by bol oplotený a kde
by  mohli  mať  deti  z MŠ aj  pieskovisko.  K otázke  oplotenia  nastala  diskusia,  kde  záverom
poslanec  Fridrišek  navrhol  riaditeľke  MŠ,  aby  dala  konkrétny  návrh  riešenia  pieskoviska  a
oplotenia,  ktorým sa bude následne obecné zastupiteľstvo  zaoberať.  Ďalej   starostka  chcela
vysvetliť od riaditeľky MŠ čo znamená  problém zamedzenia vstupu cudzích osôb do budovy
školy.
Poslanci  Fridrišek  a Srnánek  navrhli  uvedený  problém  vyriešiť  dverami  s elektronickým
vrátnikom (bzučiakom) a do budovy by sa dostali iba osoby, ktoré sa nahlásia a ktorým otvoria
dvere buď v škole alebo v škôlke. Poslanec Fridrišek sa ešte informoval na termín otvorenia
triedy s poldennou prevádzkou. Starostka odpovedala, že termín otvorenia bude január 2022.
     Po diskusii   k tomuto  bodu programu  obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu a
zobralo  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v Materskej škole
Rudník na vedomie počtom hlasov 7. (uznesenie č. 58/2021)

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

         V uvedenom bode programu odovzdala slovo starostka riaditeľke ZŠ Mgr. Pszotovej, ktorá
uviedla,  že  všetky  informácie,  nedostatky  i pozitíva  školy  sú  uvedené  v správe.  Starostka  sa
v uvedenej správe vrátila k problému výmeny podlahovej krytiny v zborovni, ktorá je zastaralá.
Vidí problém vo financovaní výmeny zastaralej podlahy,  nakoľko v ZŠ sa znižuje počet detí a je
potrebné školu dofinancovávať. Navrhla riaditeľke ZŠ, aby hľadala riešenia udržania detí a hlavne
pri prechode detí z MŠ Rudník do ZŠ Rudník, keďže tu je taká perspektíva, keďže v súčasnej dobe
navštevuje  materskú  školu  31  detí.  Riaditeľka  Mgr.  Pszotová  uviedla,  že  v súčasnej  dobe  je
rozhodnutie na rodičovi a veľký vplyv na to, kam pôjde do školy dieťa je to, kam pôjde jeho
kamarát. O slovo sa prihlásil poslanec Fridrišek, ktorý uviedol ako veľký nedostatok nedostatočnú
prezentáciu školy. Navrhol, aby bola lepšie odprezentovaná na webovom sídle obce, kde sú staré
informácie.  Treba  nafotiť  novú  telocvičňu  a odprezentovať  ju.   Hľadať  možnosti  získavania
žiakov  do  ZŠ.  K uvedenému  nastala  diskusia,  po  ktorej  obecné  zastupiteľstvo  pristúpilo
k hlasovaniu a zobralo na vedomie  Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti  v Základnej škole
Rudník za školský rok 2020/2021 počtom hlasov 7. (uznesenie č. 59/2021)
          
Po prejednaní  a prediskutovaní  obidvoch  správ  starostka  poďakovala  obidvom riaditeľkám za
podané informácie.

4. Prejednanie žiadostí  
     
4.1. Starostka v uvedenom bode informovala obecné zastupiteľstvo o žiadostiach p. Rastislava
Klča, p. Jána Vrbovského a p. Ivana Vrbovského o odkúpení  častí pozemkov, kde konkrétne
členom obecného zastupiteľstva  vysvetlila  o aké pozemky sa jedná.  K uvedeným žiadostiam
doplnila, že musia byť najskôr obecným zastupiteľstvom zobraté na vedomie a následne potom
si žiadatelia  dajú vypracovať geometrické plány,  lebo uznesenie k zámeru schválené iba na
základe návrhu geometrického plánu bez jeho overenia katastrálnym úradom Katastrálny úrad
Myjava nechce akceptovať pri zmluvách predložených k zápisom do katastra. Časť pozemkov
uvedených v žiadostiach bude obec predávať a časť zamieňať. Na tieto pozemky dá starostka
vypracovať jeden znalecký posudok, v ktorom budú uvedené všetky predávané pozemky.

   Geometrické plány si dajú vypracovať žiadatelia na vlastné náklady.
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        Obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu, kde zobralo všetky tri žiadosti na vedomie
počtom hlasov 7. (uznesenie č. 60/2021, uznesenie č. 61/2021, uznesenie č. 62/2021)

4.2. Ďalej  starostka  informovala  o žiadosti  p.  Alžbety  Sadloňovej   a manž.  Štefana  Tomiša
a Eleny Tomišovej ohľadom odkúpenia častí pozemkov, ktoré už dlhodobo užívajú  vo vedomí,
že sú v ich vlastníctve. Starostka bližšie opísala predmetné časti pozemkov, kde vysvetlila, že
v prípade manželov Tomišových sa jedná o časť lesného pozemku, na ktorom majú postavenú
časť garáže, schodky a oporný múr. K uvedenej žiadosti o odpredaj lesného pozemku sa o slovo
prihlásil poslanec Ing. Konečný, ktorý bližšie vysvetlil  postup predchádzajúci odpredaju časti
lesného pozemku.  Najskôr dať vypracovať geometrický plán,  na základe ktorého bude lesný
pozemok vyňatý z lesného fondu, bude vypracovaný znalecký posudok o náhrade za stratu mimo
produkčných funkcií lesa  a dá sa na katastri zavkladovať ako zastavaná plocha a až následne sa
môže pozemok odpredať.
Uvedený geometrický plán spolu so súdnoznaleckým posudkom si musia dať vypracovať na
vlastné  náklady manželia  Tomišoví.  Geometrický  plán  môže byť  jeden i na  pozemok,  ktorý
žiada  odkúpiť  p.  Sadloňová  i manželia  Tomišoví.  Po  následnej  diskusii  pristúpilo  obecné
zastupiteľstvo  k hlasovaniu  kde  zobralo  na  vedomie  žiadosť  p.  Alžbety  Sadloňovej  počtom
hlasov 7 a zobralo na vedomie žiadosť manželov p. Štefana Tomiša s manž. Elenou Tomišovou
počtom hlasov 7. (uznesenie č. 63/2021, uznesenie č. 64/2021)

5. Kontrola uznesení     

     Starostka  obce  odovzdala  slovo  hlavnej  kontrolórke  obce,  ktorá  predložila  obecnému
zastupiteľstvu  kontrolu  uznesení   a  prítomných  informovala  o obsahu  kontroly  uznesení.
K niektorým z nich sa vyjadrila starostka a informovala zastupiteľstvo nasledovne:  
- Uznesenie  č.  33/2020  –  nová  majiteľka  nehnuteľností  súp.  č.  170  a 171  má  záujem
pozemok pod miestnou komunikáciou vysporiadať a situácia sa rieši s geodetom

- Uznesenie  č.  54/2020  –  príjazdová  komunikácia.  Starostka  informovala  členov  OZ
o komunikácii s p. Tomekom ohľadom odpredaja a zámeny potrebných pozemkov

- Uznesenie  č.  19/2021  –   informovala  o dohode  s  p.  Pavlom  Feriancom,  že  aj  tento
vysporadúvaný pozemok bude zahrnutý do spoločného znaleckého posudku, kvôli určeniu ceny
pozemku

- Uznesenie č. 20/2021 – návrh na vklad do katastra bol prerušený, bude sa ďalej riešiť
- Uznesenie  č.  54/2021 – bolo zaslané  z obce  uznesenie  o zrušení  nájomnej  zmluvy.  Na
základe  uvedeného sa p.  starostke ozval  zamestnanec Slovak Telekom a.s.,  ktorý navrhoval
starostke riešenie uloženia káblov do zeme v priestoroch bývalej pošty. Obecné zastupiteľstvo
nesúhlasí  s novým  návrhom  spoločnosti  Slovak  Telekom  a.s..  Zostáva  v platnosti  pôvodné
uznesenie o vysťahovaní spoločnosti Slovak Telekom a.s. z prenajímaných priestorov
Obecné  zastupiteľstvo  po  prednesenej  kontrole  uznesení  pristúpilo  k hlasovaniu,  v ktorom
zobralo kontrolu uznesení na vedomie počtom hlasov 7. (uznesenie č.65/2021)

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  

     Uvedený návrh bol zverejnený. Na zasadnutí obecné zastupiteľstvo pristúpilo bez diskusie
k hlasovaniu,  v ktorom  schválilo  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 počtom hlasov 7. (uznesenie č. 66/2021)
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7. Príprava rozpočtu obce Rudník na rok 2022  

7.1. V tomto bode programu starostka  začala  sadzbami  daní,  či  sa  budú zvyšovať.  Obecné
zastupiteľstvo navrhlo sadzby nezvyšovať.

7.2.  Poplatok  za  komunálny  odpad  –  informovala  o firme  Brantner,  ktorý  zaslala  návrh
s navýšením ceny. Starostka navrhla  ukončenie zmluvného vzťahu s firmou Brantner zmluvu
od 1.1.2022 a podpísať zmluvu s Obcou Hrašné,  ktorá nám zaslala  návrh ceny,  ktorá bola
nižšia  ako  navrhovaná  cena  od  firmy  Brantner.  K uvedenému  členovia  obecného
zastupiteľstva súhlasili  s ukončením zmluvy s firmou Branter na vývoz odpadu a uzavretím
novej  zmluvy na vývoz odpadu s novým dodávateľom   Obcou Hrašné  s tým, že sa  zmení
termín  vývozu so štvrtka na pondelok.  Ďalej  nastala  k uvedenému bodu diskusia  ohľadom
výpočtu  a návrhu  ceny   poplatku  za  komunálny  odpad  na  ďalší  rok.  V uvedenej  diskusii
starostka navrhla cenu za vývoz komunálneho odpadu na 1 osobu / 1 rok vo výške 22,- Eur.
V diskusii  sa  poslanec  Ing.  Duga  pýtal  či  odpad  z budovy  Obecného  úradu,  z budovy
Základnej školy je zarátaný do nákladov, z ktorých sa počíta poplatok za komunálny odpad.
Starostka uviedla, že uvedené náklady sa odpočítavajú.
Poslanec Fridrišek súhlasí s návrhom sumy 22,- Eur /1 osoba/1 rok s tým, že obec  dorieši
obecné  kompostovisko.  Uviedol,  že  dopyt  od  občanov  na  kompostovisko  je.  Starostka
vysvetlila, že kompostovisko je  priestor oficiálne vyčlenený, musí byť oplotený, musí mať
podložie zabezpečené, musí mať i stanovisko príslušného Povodia. Informovala o množiacich
sa sťažnostiach občanov, hlavne chalupárov ohľadom riešenia odpadu – ako konárov a trávy.
Starostka  predniesla  obecnému  zastupiteľstvu  návrh  hlavnej  kontrolórky  vybudovať
kompostovisko v areáli  firmy BIOMILA, ktorá  sa  zaoberá  poľnohospodárskou produkciou
a vedela  by kompost  i využiť,  čo riešila  zatiaľ  informatívne  s riaditeľom Ing.  Janovíčkom,
ktorý sa nevedel hneď vyjadriť. Ďalej starostka uviedla, že obec má veľmi málo resp. skoro
žiadne  vlastné  pozemky,  ktoré  by  spĺňali  podmienky  na  vybudovanie  kompostoviska.
Následne  nastala  diskusia  poslancov,  v ktorej  poslanec  Ing.  Konečný  navrhol  ako  možný
pozemok v časti Machlové a uviedol, že ak bude kompostovisko tak s tým kompostom treba
ďalej  pracovať,  že to je  tiež  náročné.  Starostka navrhla  priestor  pod antukovým ihriskom.
Poslanec Dinžík položil otázku, či by sa materiál z kompostoviska iba uskladňoval alebo by sa
i ďalej  využíval,  kde  uviedol  príklad  z Myjavy,  kde  mesto  kompost  ďalej  spracovávalo
a predávalo do minulého roka. Tento rok má kompost v prevádzke firma Brantner, ktorá ho už
dáva  zadarmo.  Poslanec  Fridrišek  sa  pripojil  k nápadu  hlavnej  kontrolórky  –  vybudovať
kompostovisko v priestoroch firmy BIOMILY, alebo či by nebolo možné spojiť sa s obcou
Poriadie.  Ďalej starostka navrhla priestor na hranici chotára Rudníka so Starou Turou. 

7.3.Starostka  informovala  o nákupe  kompostérov,  ktoré  navrhla  zakúpiť  pre  občanov,  ktorí
prejavili záujem o kompostér v písomnom prehlásení odovzdanom na obecnom úrade.

7.4. Starostka ďalej informovala o informácii Mesta Myjava, ktoré má v pláne oplocovať Dolný
cintorín s tým, že zaslali obciam predbežný návrh spolufinancovania  oplotenia.  Obci Rudník
vychádza doplatok 8 886,37 Eura. Celková suma oplotenia je nacenená vo výške 169 000,-
Eur.

7.5. Starostka  ďalej  otvorila  otázku  výstavby  9  RD  v časti  Machlové,  kde  navrhla  spolu
s poslancom Ing. Konečným  vybudovať tam iba 4 rodinné domy v spodnej časti pozemku.
Poslanec  Roman Fridrišek  s týmto  návrhom nesúhlasil  a trvá  na  tom,  aby sa  postupovalo
v zmysle schválenej urbanistickej štúdie a bolo na účel výstavby rodinných domov využitých
všetkých 9 pozemkov (po ich rozdelení geometrickým plánom).

7.6.  Ďalej starostka otvorila otázku predaja obecného pozemku nad rodinným domom súp. č. 18.
V diskusii poslanci súhlasili s predajom uvedeného pozemku, kde predaj podmienili tým, že
pozemok  bude  využitý  iba  na  výstavbu  rodinného  domu  a peniaze,  ktoré  obec  získa
z uvedeného predaja budú použité na výstavbu chodníka  na strane popri rodinnom dome súp.
č. 15 smerom k Árendám.
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7.7. V ďalšej diskusii sa členovia obecného zastupiteľstva dohodli na nasledovných investíciách,
ktoré  sa  zahrnú  do  rozpočtu  obce  na  rok  2022  a schválilo  investície   počtom  hlasov  7
nasledovne:

       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.
  4,  Vybudovanie nového vchodu do Pohostinstva Rudník a odčlenenie od vchodu do      

obecného úradu.
             (uznesenie č. 67/2021)

8. Rôzne  

8.1. V tomto bode programu starostka informovala o prenájme pozemku firme VIRAGO parts 
Slovakia, spol. s r.o., ktorej končí prenájom koncom roka 2021 a navrhuje uvedenej firme 
prenájom predĺžiť ako prípad hodný osobitného zreteľa za nájomné v sume 600,- Eur/rok za 
plochu 300 m2. Obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu, v ktorom schválilo zámer 
predĺženia doby prenájmu firme VIRAGO parts Slovakia, spol. s r.o. ako prípad osobitného 
zreteľa počtom hlasov 7. (uznesenie č. 68/2021)

8.2.  Ďalej starostka informovala o predĺžení nájmu  Pohostinstvu Rudník, kde  navrhuje 
predĺžiť nájom formou osobitného zreteľa s dobou prenájmu na jeden rok od 1. januára 2022. 
Obecné zastupiteľstvo po diskusii pristúpilo k hlasovaniu, v ktorom schválilo predĺženie 
nájmu Pohostinstvu Rudník ako prípad osobitného zreteľa na obdobie jedného roka od 1. 
januára 2022 počtom hlasov 7. (uznesenie č. 69/2021)

9. Interpelácie poslancov  

V tomto bode programu sa o slovo nikto neprihlásil.

10. Záver  

      V tomto bode programu starostka ukončila o 20,08 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

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
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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:
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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: -  
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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
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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
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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: -

                  Monika Malcová                                                               Lenka Foltýnová
                       starostka obce                                                                    zapisovateľka

                                             Roman Fridrišek           Ing. Pavol Konečný
overovatelia zápisnice


