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Zápisnica z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce 
Rudina  konaného dňa 18. 01. 2021 o 17.00 hod v sále kultúrneho 
domu  
 

Prítomní: 
Ing. Anna Mičianová - starostka 
Ing. Stanislav Jančiga - HKO 

František Hruška 

Ing. Ján Garbier 

PhDr. Marián Hutyra 

Vladimír Kohút 

Bc. Viera Štefanková 

Ing. Mariana Janáčiková 

Peter Bača 

 

Neprítomní: 

Ing. Marián Turianik  - osp. 

Ing. Jozef Turianik – osp. 

Zapisovateľ:  Jančigová Gabriela 
Ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny  

 

Program obecného zastupiteľstva: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Voľba overovateľov zápisnice 

5. Oznámenie o strate mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Rudina Ľubomíra Mičiana „ex offo“ 
6. Zloženie sľubu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Rudina Petra Baču (Kresťanskodemokratické hnutie) 

7. Doplnenie komisií obecného zastupiteľstva  návrhy, voľba:  

a/ komisia športu a kultúry 

b/ komisia životného prostredia 

c/ komisia na vyriešenie k. ú. Rudinka, ktoré spravuje obec Rudina 

8. Kontrola plnenia uznesení 

9. Voľba kontrolóra obce 

a/ komisia na otváranie obálok a posudzovanie splnenia podmienok – voľba hlavného kontrolóra obce – 

informácia predseda komisie 

b/ voľba hlavného kontrolóra obce 

10. Zmluva o úprave vzájomných práva povinností – BIOMASA, združenie právnických osôb v likvidácii 

BIOPEL, a. s.,  Obec Rudina 

11. Zmluva o prevode cenných papierov – BIOPEL, a. s., Obec Rudina  

12. Komisia verejného obstarávania – návrhy na zloženie komisie, schválenie 

13. Peter Sliž a manželka Bc. Martina Sližová – žiadosť o odkúpenie časti pozemku v majetku obce časť parcely 

KN C 412 – novovytvorená parcela KN C 412/2  

14. Pavol Poštek – žiadosť o sociálnu výpomoc  

misie a verejného poriadku – predseda Ing. Jozef Turianik 

15. Interpelácie poslancov  

16. Diskusia 

17. Záver 
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Hlasovanie poslancov za schválenie  programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva : 

ZA:    J.Garbier, F. Hruška,  M. Janáčiková, V. Kohút, V. Štefanková 

PROTI:             Zdržal sa:   -- 
Poslanec Marián Hutyra upozornil prítomných na nesprávnosť poradia programu, týkajúcu sa oznámenia straty 

mandátu poslanca Ľubomíra Mičiana a zloženia sľubu poslanca - náhradníka  Petra Baču. Dáva návrh na zmenu 

programu zasadnutia.  

 

Hlasovanie poslancov za schválenie zmeny poradia  programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva : 

ZA:    J.Garbier, F. Hruška,  M. Janáčiková, V. Kohút, V. Štefanková 

PROTI:             Zdržal sa:   -- 
 

2/  Oznámenie o strate mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Rudina Ľubomíra Mičiana „ex 

offo“ 

Starostka obce predniesla prítomným dôvodnú správu – oznámenie o strate mandátu poslanca obecného 

zastupiteľstva pána Ľubomíra Mičiana. Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. mandát 

poslanca zaniká, ak sa počas jedného roka ani raz nezúčastní na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.  

Obecné zastupiteľstvo berie podanú informáciu na vedomie.  

 

3/ Zloženie sľubu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Rudina Petra Baču (Kresťanskodemokratické 

hnutie) 

Starostka obce informovala, že pán Peter Bača kandidoval za poslanca do obecného zastupiteľstva za politickú 

stranu Kresťanskodemokratické hnutie, nastupuje ako náhradník – kandidát, ktorý získal najväčší počet platných 

hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát.  Pán Peter Bača následne pred prítomnými poslancami 

a starostkou obce zložil zákonom predpísaný sľub poslanca.  

 

4/ Schválenie programu zasadnutia 

Hlasovanie poslancov za schválenie  programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva : 

ZA:    P. Bača, J.Garbier, F. Hruška, M. Hutyra, M. Janáčiková, V. Kohút, V. Štefanková 

PROTI:   --          Zdržal sa:   -- 
 

5/  Voľba návrhovej komisie 
Do návrhovej komisie navrhla starostka:  Ing. Ján Garbier, Bc. Viera Štefanková  

Hlasovanie poslancov za návrhovú komisiu:  
ZA:   P. Bača, J. Garbier, F. Hruška, M. Hutyra, M. Janáčiková, V. Kohút, V. Štefanková 

PROTI: -          Zdržal sa: - 

                                                         

6/  Určenie overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice určila starostka: Vladimír Kohút, Ing. Mariana Janáčiková  
Hlasovanie poslancov za overovateľov zápisnice:  
ZA:   P. Bača, J. Garbier, F. Hruška, M. Hutyra, M. Janáčiková,  V. Kohút, V. Štefanková 

PROTI: -          Zdržal sa: - 

 

7/ Doplnenie komisií obecného zastupiteľstva – návrhy, voľba: 

a) komisia športu a kultúry 

b) komisia životného prostredia 

c) komisia na vyriešenie k. ú. Rudinka, ktoré spravuje obec Rudina 

Bývalý poslanec pán Ľubomír Mičian bol členom komisie športu a kultúry, komisie životného prostredia a tiež 

komisie na vyriešenia k. ú. Rudinka, ktoré spravuje obec Rudina.  

Do komisie športu a kultúry navrhujú poslanci doplniť za člena komisie pána Petra Baču.  
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Hlasovanie poslancov za schválenie doplnenia komisie športu a kultúry: 

ZA:   P. Bača, J. Garbier, F. Hruška, M. Hutyra, M. Janáčiková,  V. Kohút, V. Štefanková 

PROTI: -          Zdržal sa: - 

Ing. Ján Garbier: pán Ľubomír Mičian môže byť naďalej členom týchto komisíí, pretože členom komisie môže 

byť aj neposlanec zastupiteľstva, potrebné, aby  sa pán Mičian k svojmu členstvu v komisiách  vyjadril, treba ho 

vyzvať 

PhDr. Marián Hutyra: pán Ľubomír Mičian je tiež členom Rady školy  pri ZŠ Rudina za zriaďovateľa, potrebné 

je vyriešiť aj toto jeho členstvo  

Poslanci navrhujú zaoberať sa bodom b)   komisia životného prostredia a bodom c)   komisia na vyriešenie k. ú. 

Rudinka, ktoré spravuje obec Rudina na nasledujúcom   zasadnutí .  

Zároveň doplniť nového člena Rady školy pri ZŠ Rudina za zriaďovateľa, keďže bude pán Ľubomír Mičian 

odvolaný.  

Hlasovanie poslancov za schválenie návrhu:  

ZA:   P. Bača, J. Garbier, F. Hruška, M. Hutyra, M. Janáčiková,  V. Kohút, V. Štefanková 

PROTI: -          Zdržal sa: - 

 

8/ Kontrola plnenia uznesení  
Kontrolu plnenia uznesení predniesol  prítomným hlavný kontrolór Obce Rudina Ing. Stanislav Jančiga.  

Uznesenie č. 88/2019 sťažnosť pán Jaroslav Maslák – porušovanie nočného kľudu. Pohostinstvo je  t. č.  

nefunkčné (zatvorené),  navrhuje uznesenie neevidovať v plnení, ale ako splnené.  

Uznesenie č. 136/2020 vypratanie obecného pozemku – všetci susedia obecného pozemku boli listami vyzvaní 

o vypratanie, pán Jaroslav Martinec si ako jediný výzvu neprevzal. Poslanci navrhujú poslať ďalšiu výzvu s tým, 

že ak pozemok nevyprace, vyčistí ho obec na jeho náklady. Keďže neprevzal doporučenú zásielku, navrhujú 

zaslať obyčajný list.  

 

PhDr. Marián Hutyra: s výzvou, ktorá bola adresovaná pánovi Jaroslavovi Martincovi sa oboznámil, nie je v nej 

uvedené, že ak pozemok nevyprace, čo bude ďalej, treba vyskúšať ďalšie možnosti, pretože obec nemá žiaden 

prospech z takýchto  „nájmov obecných pozemkov“  

Ing. Ján Garbier: navrhnúť a prijať VZN o zábere verejného priestranstva, aby bolo možné, na základe platného 

nariadenia,  vyberať financie,  prípadne  sankciovať za porušovanie podmienok VZN 

František Hruška: peniaze by bolo možné použiť na opravu miestnych komunikácií v obci 

 

Obecné zastupiteľstvo v Rudine berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení HKO.   

 

9. Voľba kontrolóra obce  

a/ komisia na otváranie obálok a posudzovanie splnenia podmienok – voľba hlavného kontrolóra obce – 

informácia predseda komisie 

b/ voľba hlavného kontrolóra obce 

Poslanec Marián Hutyra, ako predseda komisie na otváranie obálok a posudzovanie splnenia podmienok, 

informoval prítomných o konanom zasadnutí komisie dňa 17. 12. 2020, na ktorom sa uskutočnilo  otváranie 

obálok na výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce pre nové funkčné obdobie 2021-2027. Komisia 

skonštatovala, že uchádzač o pozíciu HKO po preverení dokumentov splnil požadované náležitosti,   ktoré si 

stanovila obec Rudina.  

Obecné zastupiteľstvo berie podanú informáciu na vedomie. 

 

b/ voľba hlavného kontrolóra obce 

Poslanci navrhujú tajnú voľbu hlavného kontrolóra obce. Za členov komisie na posúdenie tajného hlasovania 

navrhujú poslancov Mariána Hutyru, Jána Garbiera a Marianu Janáčikovú.  
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Výsledky tajného  hlasovania: 

počet hlasovacích lístkov:     7 

počet odovzdaných hlasovacích lístkov:   7 

počet platných  hlasovacích lístkov za kandidáta:  3 

počet platných hlasovacích lístkov proti kandidátovi:               4 

Starostka skonštatovala, že HKO nebol zvolený a je potrebné vyhlásiť nové výberové konanie na hlavného 

kontrolóra obce Rudina. Navrhuje stretnutie Rady obce, aby stanovili podmienky nového výberového konania. 

Prihlášky do výberového konania sa budú podávať na Obec Rudina do 11. 02. 2021 do 14.00 hod. Otváranie 

obálok sa uskutoční dňa 12. 02. 2021, príp. 15. 02. 2021 a voľbu HKO navrhuje na 22. 02. 2021. Nástup do 

pracovného pomeru je stanovený na 01. 03. 2021.  

PhDr. Marián Hutyra: do výberového konania bolo prihlásených málo záujemcov, požiadavky obce sa mu zdajú 

prísne napr. 5 rokov praxe v ekonomickej činnosti 

Hlasovanie poslancov za nové výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Rudina: 

ZA:   P. Bača, J. Garbier, F. Hruška, M. Hutyra, M. Janáčiková,  V. Kohút, V. Štefanková 

PROTI: -          Zdržal sa: - 

 

10. Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností – BIOMASA, združenie právnických osôb v likvidácii 

BIOPEL, a. s.,  Obec Rudina 

Poslancom bola predložená Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností medzi účastníkmi BIOMASA, 

združenie právnických osôb v likvidácií, BIOPEL, a. s. a obcou Rudina.  

Hlasovanie poslancov za schválenie zmluvy: 

ZA:   P. Bača, J. Garbier, F. Hruška, M. Hutyra, M. Janáčiková,  V. Kohút, V. Štefanková 

PROTI: -     

    Zdržal sa: - 

11. Zmluva o prevode cenných papierov – BIOPEL, a. s., Obec Rudina  

Poslancom bola predložená Zmluva o prevode cenných papierov medzi predávajúcim BIOPEL, a. s. a Obcou 

Rudina.  

Hlasovanie poslancov za schválenie zmluvy: 

ZA:   P. Bača, J. Garbier, F. Hruška, M. Hutyra, M. Janáčiková,  V. Kohút, V. Štefanková 

PROTI: -          Zdržal sa: - 

 

12. Komisia verejného obstarávania – návrhy na zloženie komisie, schválenie 

PhDr. Marián Hutyra dáva návrh na zloženie komisie verejného obstarávania v obci, z dôvodu transparentnosti 

zákaziek, ktoré obstaráva obec. Za členov komisie navrhuje terajšiu  stavebnú  komisiu, ktorej členovia by podľa 

neho boli plnohodnotní členovia komisie verejného obstarávania – Ing. Jozef Turianik a Ing. Miroslav 

Bičanovský  majú „guľatú“ pečiatku a pani  Zuzana Urbánková je rozpočtárka.  

Ing. Ján Garbier:  pred zložením a schválením komisie verejného obstarávania treba najskôr určiť právomoci 

tejto komisie 

Hlasovanie poslancov za zriadenie komisie verejného obstarávania: 

ZA:   P. Bača, J. Garbier, F. Hruška, M. Hutyra,  V. Kohút, V. Štefanková 

PROTI: M.Janáčiková         Zdržal sa: - 

 

13. Peter Sliž a manželka Bc. Martina Sližová – žiadosť o odkúpenie časti pozemku v majetku obce časť 

parcely KN C 412 – novovytvorená parcela KN C 412/2  

Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Rudina  pod číslom uznesenia 152/2020 zo dňa 14.12.2020 bol 

schválený zámer predaja časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Rudina  - časť pozemku KN C 412, 

kultúra: zastavané plochy a nádvoria o výmere 504 m
2 

, katastrálne územie Rudina, evidovaná na LV 1020 a to 

novovzniknutá parcela  KN C 412/2 o výmere 36 m
2 

, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, katastrálne 

územie Rudina  na základe vypracovaného geometrického plánu č. 30469236-23/2019 zo dňa 28.10.2019.  
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Uvedený zámer bol zverejnený po dobu od 21.12.2020 do 15.01.2021 na úradnej tabuli obce a tiež na webovom 

sídle obce Rudina.  

Hlasovanie poslancov za schválenie osobitného zreteľa: 

ZA:   P. Bača, J. Garbier, F. Hruška, M. Hutyra, M. Janáčiková,  V. Kohút, V. Štefanková 

PROTI: -          Zdržal sa: - 

 

14. Pavol Poštek – žiadosť o sociálnu výpomoc  

Predseda sociálnej komisie Bc. Viera Štefanková informovala prítomných, že k uvedenej žiadosti pána Pavla 

Pošteka zasadala dňa 15.01.2021 sociálna komisia, aby túto posúdila. Žiadateľ predložil žiadosť o sociálnu 

výpomoc a čestné prehlásenie o poberaní starobného dôchodku, ďalej o tom, že nemá žiadne finančné záväzky 

voči obci Rudina a Potvrdenie o vyplatení určitej sumy.  Skonštatovala, že podľa platného VZN obce Rudina č. 

4/2011 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnych vecí, obec neposkytuje jednorazový 

nenávratný ročný príspevok na úhradu mimoriadnych životných situácií občanom poberajúcich starobný 

dôchodok. Z uvedeného dôvodu nechávajú rozhodnutie na poslancoch obecného zastupiteľstva, nakoľko vo 

VZN je možnosť na individuálne posúdenie každej žiadosti.  

Poslanci skonštatovali, že podľa platného VZN nárok na finančnú výpomoc žiadateľ nemá.  

Hlasovanie poslancov za neschválenie žiadosti o sociálnu výpomoc: 

ZA:   P. Bača, J. Garbier, F. Hruška, M. Hutyra, M. Janáčiková,  V. Kohút, V. Štefanková 

PROTI: -          Zdržal sa: - 

 

15. Interpelácie poslancov 

PhDr. Marián Hutyra:  vypracovaný    štatút pre domovníčku 10BJ pani Macejíkovú Silviu? 

Starostka:  pani domovníčka  spolupracuje s obecným úradom podľa požiadaviek nájomcov 

Ing. Ján Garbier: požaduje všetkým  poslancom zaslať v papierovej forme  aktuálne platné všeobecne záväzné 

nariadenia obce 

 

16. Diskusia 

PhDr. Marián Hutyra: dozvedel sa, že na obec bol doručený podnet e–mailom od „občan rudina“ upozornenie 

ohľadom poslanca pána Ľubomíra Mičiana, že mu má skončiť  mandát poslanca  z dôvodu neúčasti v roku 2020 

na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a prehlasuje, že on uvedený podnet neposlal, tiež navrhuje, zverejňovať 

na stránke obce dochádzku poslancov obecného zastupiteľstva 

Starostka: informovala prítomných, že obec uzatvorila zmluvu o poskytovaní služieb mobilnej aplikácie  na 

zabezpečenie kontaktu občanov a obecného úradu prostredníctvom SMS správ 

 

17. Záver 

Starostka obce informovala prítomných o konaní skríningového testovania v obci v dňoch 23. 01. 2021 a 24. 01. 

2021. Poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.   

 

 

Zapísala:          Gabriela   Jančigová               ....................................... 
 

 

          

Overovatelia:   Vladimír Kohút                   ....................................... 
      

                         Ing. Mariana Janáčiková      ........................................ 

 

 

Ing. Anna Mičianová                                                                                                                        
starostka Obce Rudina 
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Uznesenie č. 162/2021 
z 18. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rudina 

zo dňa 18. 1. 2021 

___________________________________________________________________________ 
k bodu 2/  Oznámenie o strate mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Rudina Ľubomíra 

Mičiana „ex offo“ 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

    

 

   berie na vedomie 
 

    

podané oznámenie o strate mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Rudina Ľubomíra 

Mičiana „ex offo“  

 

 

 Hlasovanie:    

Za:       

Proti:     

Zdržal sa:     

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

              

     

 

 

                                                                                                                    Ing. Anna Mičianová, starostka obce 
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Uznesenie č. 163/2021 
z 18. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rudina 

zo dňa 18. 1. 2021 

___________________________________________________________________________ 
k bodu  7/ Doplnenie komisií obecného zastupiteľstva – návrhy, voľba: 

a) komisia športu a kultúry 

b) komisia životného prostredia 

c) komisia na vyriešenie k. ú. Rudinka, ktoré spravuje obec Rudina 

 

 

  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

 schvaľuje 

 

- doplnenie člena poslanca Petra Baču do komisie športu a kultúry pri obecnom 

zastupiteľstve Rudina.  

- presunutie bodu  b) a c) sa na nasledujúce zasadnutie  

 

 

              

 

Hlasovanie:    

Za:    7  Peter Bača, Ing. Ján Garbier, František Hurška,   PhDr. Marián 

Hutyra, Ing. Mariana Janáčiková, Vladimír Kohút, Bc. Viera 

Štefanková 

Proti:     

Zdržal sa:     

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

              

     

     

 

 

                                                                                                                    Ing. Anna Mičianová, starostka obce 
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Uznesenie č. 164/2021 
z 18. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rudina 

zo dňa 18. 1. 2021 

___________________________________________________________________________ 
k bodu  8/ Kontrola plnenia uznesení 

  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

A/ berie na vedomie 

 

podanú kontrolu plnenia uznesení hlavným kontrolórom obce Rudina   

 

B/ poveruje 

 

správu obce nasledovne 

 

- Uznesenie č. 88/2019 Jaroslav Maslák, Rudina – sťažnosť – porušovanie nočného 

kľudu -   uznesenie evidovať ako   s p l n e n é 

 

- Uznesenie č. 136/2020 poverenie správy obce zabezpečiť do 30.11.2020 vypratanie 

pozemku KN C 524, k. ú. Rudina  -  zaslať obyčajnú listovú zásielku pánovi 

Jaroslavovi Martincovi o vypratanie obecného pozemku, s upovedomením, že ak tak 

neurobí, obec vyprace pozemok na jeho náklady    

TP: bezodkladne 

- Uznesenie č. 138/2020 poverenie správy obce vyzvať PaedDr. Vieru Janásikovú 

o doplnenie žiadosti – bližšiu špecifikáciu cesty       

TP: do 30.06.2021 

- Zasadnutie č. 13 OZ zo dňa 20.04.2020 bod 15 Interpelácie poslancov – osadenie 

vypuklých zrkadiel v obci – zrkadlo pri vychádzaní z uličky od Domu smútku na cestu 

III. triedy stále neosadené    

TP: do 31.03.2021 

 

Hlasovanie:    

Za:    7  Peter Bača, Ing. Ján Garbier, František Hruška, PhDr. Marián 

Hutyra, Ing. Mariana Janáčiková, Vladimír Kohút, Bc. Viera 

Štefanková 

Proti:     

Zdržal sa:     

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

              

     

 

                                                                                                                    Ing. Anna Mičianová, starostka obce 
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Uznesenie č. 165/2021 
z 18. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rudina 

zo dňa 18. 1. 2021 

___________________________________________________________________________ 
k bodu  9/ Voľba kontrolóra obce  

a) komisia na otváranie obálok a posudzovanie splnenia podmienok – voľba hlavného kontrolóra obce – 

informácia predseda komisie 

b) voľba hlavného kontrolóra obce  

 

  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

 

A/ berie na vedomie 

 

informáciu predsedu komisie na otváranie obálok a posudzovanie splnenia podmienok pre 

voľbu hlavného kontrolóra obce Rudina 

 

B/ konštatuje 

 

že podľa výsledkov tajného hlasovania nebol hlavný kontrolór obce zvolený 

 

C/ schvaľuje 

- vyhlásenie nového výberového konania na pozíciu hlavného kontrolóra obce Rudina  

s termínom podávania prihlášok do 11. 02. 2021  14.00 hod 

- termín otvárania obálok 12. 02. 2021 resp. 15. 02. 2021 

- termín voľby hlavného kontrolóra obce 22. 02. 2021 

- termín nástupu do pracovného pomeru 01.03.2021 

 

 

Hlasovanie:    

Za:    7  Peter Bača, Ing. Ján Garbier, František Hurška,   PhDr. Marián 

Hutyra, Ing. Mariana Janáčiková, Vladimír Kohút, Bc. Viera 

Štefanková 

Proti:     

Zdržal sa:     

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

              

 

     

 

 

                                                                                                                    Ing. Anna Mičianová, starostka obce 
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Uznesenie č. 166/2021 
z 18. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rudina 

zo dňa 18. 1. 2021 

___________________________________________________________________________ 
k bodu 10/ Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností – BIOMASA, združenie právnických osôb 

v likvidácií, BIOPEL, a. s. Obec Rudina 

  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

 

 schvaľuje 

 

uzatvorenie Zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností s BIOMASA, združenie 

právnických osôb v likvidácií, IČO: 36 126 055, so sídlom: Kysucký Lieskovec 743, 023 34  

Kysucký Lieskovec a spoločnosťou BIOPEL, a. s. so sídlom Kysucký Lieskovec 847, 0253 

34  Kysucký Lieskovec, IČO: 46 823 492 

 

 

 Hlasovanie:    

Za:    7  Peter Bača, Ing. Ján Garbier, František Hurška,   PhDr. Marián 

Hutyra, Ing. Mariana Janáčiková, Vladimír Kohút, Bc. Viera 

Štefanková 

Proti:     

Zdržal sa:     

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

              

     

 

 

                                                                                                                    Ing. Anna Mičianová, starostka obce 
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                     Uznesenie č. 167/2021 

z 18. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rudina 

        zo dňa 18. 01. 2021 

___________________________________________________________________________ 
k bodu 11/ Zmluva o prevode cenných papierov 
 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

                                                           schvaľuje    
 

Zmluvu o prevode cenných papierov medzi predávajúcim BIOPEL, a. s. IČO: 46 823 492 so 

sídlom 023 34  Kysucký Lieskovec 847 a kupujúcim Obec Rudina, IČO: 00 314 251 so 

sídlom 023 31  Rudina  442 

 

 

 

 

 

 

 Hlasovanie:    

Za:    7  Peter Bača,  Ing. Ján Garbier ,František Hruška,  PhDr. Marián 

Hutyra, Ing. Mariana Janáčiková, Vladimír Kohút, Bc. Viera 

Štefanková 

Proti:     

Zdržal sa:     

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

              

     

 

 

                                                                                                                    Ing. Anna Mičianová, starostka obce 
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                     Uznesenie č. 168/2021 

z 18. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rudina 

        zo dňa 18. 01. 2021 

___________________________________________________________________________ 
k bodu 12/ Komisia verejného obstarávania – návrhy na zloženie, schválenie 
 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

                                                           schvaľuje    
 

zriadenie komisie verejného obstarávania pri obecnom zastupiteľstve. 

 

 

 

 

 

 

 Hlasovanie:    

Za:    6  Peter Bača,  Ing. Ján Garbier ,František Hruška,  PhDr. Marián 

Hutyra,  Vladimír Kohút, Bc. Viera Štefanková 

Proti:   1 Ing. Mariana Janáčiková 

Zdržal sa:     

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

              

     

 

 

                                                                                                                    Ing. Anna Mičianová, starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

mailto:sekretariat@rudina.sk


              Obecne  zastupiteľstvo Rudina 

 Obec Rudina, 023 31  Rudina c . 442         sekretariat@rudina.sk   strana 13 

 

                     Uznesenie č. 169/2021 

z 18. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rudina 

        zo dňa 18. 01. 2021 

___________________________________________________________________________ 
k bodu 13/ Peter Sliž a manželka Bc. Martina Sližová – žiadosť o odkúpenie časti pozemku v majetku 

obce časť parcely KN C412 – novovytvorená parcela KN C 412/2 
 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 
A/ konštatuje:  

 

Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Rudina  pod číslom uznesenia 152/2020 zo dňa 14.12.2020 

bol schválený zámer predaja časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Rudina  - časť pozemku 

KN C 412, kultúra: zastavané plochy a nádvoria o výmere 504 m
2 

, katastrálne územie Rudina, 

evidovaná na LV 1020 a to novovzniknutá parcela  KN C 412/2 o výmere 36 m
2 

, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Rudina  na základe vypracovaného geometrického 

plánu č. 30469236-23/2019 zo dňa 28.10.2019, „Geometrický plán  na určenie vlastníckych práv 

k nehnuteľnostiam parcely KN C 414/1-5, 863/9-10 a oddelenie parcely č. 412/2, 

438/5“ vypracovaného  Ladislav Majstrík Geodetické práce, A. Rudnaya 2560/10, 010 00 Žilina , 

overeného 06.11.2019 Ing. Lenka Urbaníková z dôvodu osobitného zreteľa. O prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písmeno e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov  sa jedná z nasledovných dôvodov:  

- Žiadatelia dali vypracovať geometrický plán  z dôvodu rekonštrukcie dlhodobo existujúceho 

oplotenia  pri rodinnom dome č. 172, ako vlastníci rodinného domu 

- Na základ vypracovaného geometrického plánu následne zistili, že vybudované súčasné ( pô-

vodné) oplotenie zasahuje do parcely KN C 412 vo vlastníctve obce Rudina, ktorú dlhodobo 

užívajú v presvedčení a dobrej viere, že je ich vlastníctvom 

- Predmet predaja netvorí miestnu komunikáciu (teleso miestnej komunikácie a ani jej priľahlú 

časť). Doteraz bol pozemok využívaný vlastníkmi rodinného domu 172 ako súčasť pozemku 

(záhrady). 

Uvedený zámer bol zverejnený po dobu od 21.12.2020 do 15.01.2021na úradnej tabuli obce a tiež na 

webovom sídle obce Rudina. Kupujúci spĺňa podmienky podľa § 9a ods. 6 a 7 zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

B/ schvaľuje 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písme. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov  a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva obce 

Rudina č. 152/2020 zo dňa 14.12.2020 predaj časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Rudina 

– časť pozemku KN C 412, kultúra: zastavané plochy a nádvoria vo výmere 504 m
2  

, katastrálne 

územie Rudina , evidovanú na LV 1020 a to novovytvorenú parcelu KN C 412/2 o výmere 36 m
2 , 

druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Rudina  v sume 710,28 EUR t. z. 19,73 

EUR /m
2  

. 
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C/ poveruje správu obce  

 

Spracovať všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné činnosti k zabezpečeniu realizácie zhora 

uvedeného uznesenia a k zverejneniu kúpnej zmluvy na webovom sídle obce Rudina . 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 Hlasovanie:    

Za:    7  Peter Bača,  Ing. Ján Garbier ,František Hruška,  PhDr. Marián 

Hutyra,  Ing. Mariana Janáčiková , Vladimír Kohút, Bc. Viera 

Štefanková 

Proti:     

Zdržal sa:     

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

              

     

 

 

                                                                                                                    Ing. Anna Mičianová, starostka obce 
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                     Uznesenie č. 170/2021 

z 18. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rudina 

        zo dňa 18. 01. 2021 

___________________________________________________________________________ 
k bodu 14/ Pavol Poštek – žiadosť o sociálnu výpomoc 
 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

                                                         neschvaľuje    
 

 

žiadosť o sociálnu výpomoc žiadateľa Pavla Pošteka.  

 

 

 

 

 Hlasovanie:    

Za:    7  Peter Bača,  Ing. Ján Garbier ,František Hruška,  PhDr. Marián 

Hutyra,  Ing. Mariana Janáčiková, Vladimír Kohút, Bc. Viera 

Štefanková 

Proti:     

Zdržal sa:     

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

              

     

 

 

                                                                                                                    Ing. Anna Mičianová, starostka obce 
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