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Zápisnica  

zo 4. mimoriadneho zasadnutia OZ obecného zastupiteľstva,  konaného dňa 15.júla 2016 

v zasadacej miestnosti obecného úradu-  

 
Prítomní (prezenčná listina) 

Ing. Anna Mičianová 

Mgr. Milan Černák 

Ing. Ján Garbier 

Radovan Hlavatý 

František Hruška 

Bc. Viera Štefanková 

Ing. Stanislav Jančiga - HKO 

 

Neprítomní: 

Ing. Marina Janáčiková.  

Jaroslav Malák   

Ing. Jozef Turianik 

Ing. Marián Turianik 

  

Zapisovateľ: 

Bc. Viera Štefanková  

 
 

Program obecného zastupiteľstva: 

 

1/ Otvorenie  

2/ Schválenie programu rokovania  

3/  Voľba zapisovateľa, návrhovej komisie , overovateľov zápisnice   

4/ Žiadosť Základná škola Rudina o spolu súčinnosť pri projekte : JA ROBOT – MY ŽIACI 

vypracovaný v rámci Operačného programu : Interreg V –A Slovenská republika – Česká republika 

5/ Uznesenie  

6. Záver 

 

 

Doplnenie programu starostkou obce bod Rôzne: 

- Uznesenie obecného zastupiteľstva – Slovenský pozemkový fond Bratislava  

- Ing. Marián Turianik – dotaz zaslaný zastupiteľstvu  

 

Hlasovanie o doplnenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva :  

 

ZA: všetci prítomní     PROTI: 0     Zdržalo sa: 0  

 

3/bod  Voľba zapisovateľa, návrhovej komisie , overovateľov zápisnice:  

 

Zapisovateľ :  

Bc. Viera Štefanková  

 

Návrhová komisia :  
 

Mgr. Milan Černák 

Ing. Ján Garbier 

  

Overovatelia zápisnice :  

 

František Hruška  

Radovan Hlavatý 
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Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

 

ZA : všetci prítomní                                             PROTI : 0                                              Zdržalo sa : 0              

 

 

4/ bod Informácia o žiadosti Základnej školy Rudina o spolu súčinnosť pri projekte : JA 

ROBOT – MY ŽIACI vypracovaný v rámci Operačného programu : Interreg V-A Slovenská 

republika – Česká republika  

 

Starostka obce informovala prítomných poslancov o vypracovanom projekte. Poslancom boli zaslané 

podrobné materiály  o jednotlivých aktivitách spolu s podrobným  rozpočtom a tiež návrhom znenia 

uznesenia. Poslanci pripomienky k uvedenému bodu nemali.  

 

Návrh uznesenia :  

OZ schvaľuje  :  

- Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu : JA ROBOT – MY ŽIACI, ktorého 

ciele sú v súlade s platným územným plánom obce  a platným Programom hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce  

- Zabezpečenie realizácie projektu v súlade  s podmienkami poskytnutia pomoci 

- Zabezpečenie finančných prostriedkov  na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových nákladov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci  

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

 

ZA: všetci prítomní   PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0 

 

Doplnené body zasadnutia  

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva – Slovenský pozemkový fond Bratislava  

Starostka obce informovala poslancov o potrebe prijatia uznesenia k vysporiadaniu pozemku 

futbalového ihriska – delimitáciou od Slovenského pozemkové fondu Bratislava , ktorý je v súčasnom 

období vlastníkom pozemku.  

 

Návrh uznesenia :  

 

Obecné zastupiteľstvo prehlasuje, že na základe dostupných podkladov ( zápisov z kroniky , 

inventárnej karty o zaradení majetku) a tiež na základe informácií žijúcich občanov bola v rámci Akcie 

Z v obci Rudina postavená budova , ktorá je využívaná ako šatne  na futbalovom ihrisku spolu 

s oplotením. 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

 

ZA: všetci prítomní   PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0 

 

Ing. Marián Turianik – dotaz zaslaný zastupiteľstvu  

 

Starostka obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva s dotazom poslanca Ing. Mariána 

Turianika  o nezaradení bodu – nebezpečná dopravná situácia – rozšírenie vozovky vybudovaním 

chodníkov nad rieku s certifikovaným zábradlím. Zároveň informovala poslancov, že Ing. Marián 

Turianik sa ospravedlnil za neúčasť na zasadnutí z pracovných dôvodov.  

Správa ciest vypracovala predpokladané náklady na doplnenie existujúceho zábradlia zvodidlami , 

ktoré budú realizované v mesiaci september.  Výzva na reguláciu potok nie je ešte vyhlásená 

Ministerstvom životného prostredia. Obec pozorne sleduje harmonogram výziev . 
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8/ bod Záver 

 

Na záver starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť. 

 

Zapísala: Bc. Viera Štefanková       ............................... 

            

Overovatelia:    

                         František Hruška    .............................. 

                           

                         Radovan Hlavatý     ..............................              

 

 

 

Ing. Anna Mičianová                                                                                                               

starostka obce Rudina  
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U z n e s e n i e  

 

z mimoriadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Rudina zo dňa 15.júla 2016 

 

   Uznesenie  č.40/2016 

 

 OZ schvaľuje  :  

- Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu : JA ROBOT – MY ŽIACI, ktorého 

ciele sú v súlade s platným územným plánom obce  a platným Programom hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce  

- Zabezpečenie realizácie projektu v súlade  s podmienkami poskytnutia pomoci 

- Zabezpečenie finančných prostriedkov  na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových nákladov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci  

 

 

  Uznesenie č. 41/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo prehlasuje,  
že na základe dostupných podkladov ( zápisov z kroniky , inventárnej karty o zaradení majetku) a tiež 

na základe informácií žijúcich občanov bola v rámci Akcie Z v obci Rudina postavená budova , ktorá 

je využívaná ako šatne  na futbalovom ihrisku spolu s oplotením. 

 

 

 

 

                                

 

 

                                                                                                  Ing. Anna Mičianová 

                                                                                                  Starostka obce Rudina  

  


