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Zápisnica z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce 
Rudina  konaného dňa 30. 03. 2021 o 17.00 hod v sále kultúrneho 
domu  
 

Prítomní: 
Ing. Anna Mičianová - starostka 
František Hruška 

Ing. Ján Garbier 

PhDr. Marián Hutyra 

Bc. Viera Štefanková 

Peter Bača 

Ing. Marián Turianik 

Ing. Jozef Turianik  

 

Neprítomní: 

Vladimír Kohút 

Ing. Mariana Janáčiková 

Mgr. Lucia Gavláková - HKO 

 

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. Kontrola plnenia uznesení 
6. Mgr. Lucia Gavláková - žiadosť 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2021 

8. Komisia športu a kultúry – doplnenie člena 

9. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

10. Peter Plevko a manželka Radka Plevková – riešenie situácie „ul. U p.Kocifaja“ 

11. Interpelácie poslancov 

12. Diskusia 

13. Záver 

 

Hlasovanie poslancov za schválenie  programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva : 

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

PROTI:    --         Zdržal sa:   -- 
  

Z dôvodu neprítomnosti HKO Mgr. Lucie Gavlákovej sa bod č. 5. Kontrola plnenia uznesení presúva na 

najbližšie zasadnutie OZ.  

 

Hlasovanie poslancov za zmenu  programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva : 

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

PROTI:    --        Zdržal sa: M. Hutyra 
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3/  Voľba návrhovej komisie 
Do návrhovej komisie navrhla starostka:   Ing. Ján Garbier, František Hruška 

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

PROTI: -          Zdržal sa: - 

                                                         

4/  Určenie overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice určila starostka:  PhDr. Marián Hutyra Bc. Viera Štefanková 
Hlasovanie poslancov za overovateľov zápisnice:  
ZA:   P. Bača, J. Garbier, F. Hruška, M. Hutyra,  V. Štefanková, J.Turianik,M.Turianik 

PROTI: -          Zdržal sa: - 

 

5/ Kontrola plnenia uznesení – presúva sa        

6/ Mgr. Lucia Gavláková – žiadosť  

Poslanec Marián Hutyra prítomným predniesol, že pri voľbe HKO sa opomenulo, že hlavný kontrolór nesmie 

bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať. Keďže pani Lucia Gavláková prevádzkuje podnikateľskú 

činnosť, je potrebné je udeliť na túto činnosť súhlas obecného zastupiteľstva. Pani Lucia Gavláková podala na 

Obec Rudina žiadosť o súhlas s vykonávaním inej zárobkovej činnosti v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

Hlasovanie poslancov za udelenie súhlasu na vykonávanie podnikateľskej činnosti  popri vykonávaní funkcie 

kontrolóra obce Rudina:  
ZA:   P. Bača, J. Garbier, F. Hruška, M. Hutyra, V. Štefanková, J.Turianik, M. Turianik 

PROTI:           Zdržal sa: - 

         

7/ Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2021 

Starostka obce informovala prítomných poslancov, že návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2021 bol 

zverejnený na internetovej stránke obce. www.rudina.sk a tiež vyvesený v úradnej tabuli obce od 4. 3. 2021. Na 

obecný úrad do dnešného dňa neboli doručené k návrhu žiadne pripomienky.  

PhDr. Marián Hutyra: podáva pozmeňovací návrh k plánu kontrolnej činnosti a to v bode C. OSTATNÁ 

ČINNOSŤ KONTROLÓRA, ďalšie činnosti v rozsahu poverenia starostka obce a obecného zastupiteľstva 

pozmeniť na: „Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva, z vlastného podnetu na 

základe vlastného uváženia a poznatkov, o ktorých sa kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti alebo ak o to 

požiada starosta, obecné zastupiteľstvo, jednotlivý poslanec a vec neznesie odklad. “ 

 

Hlasovanie poslancov za návrh:  
ZA:   P. Bača, J. Garbier, F. Hruška, M. Hutyra, V. Štefanková, J.Turianik,M.Turianik 

PROTI: -          Zdržal sa: - 

         

8/ Komisia športu a kultúry – doplnenie člena 

Predseda komisie športu a kultúry poslanec Peter Bača navrhuje vymenovať  za  člena predsedníčku občianskeho 

združenia rodičov a priateľov školy pani Gabrielu Klabníkovú.   

 

Hlasovanie poslancov za schválenie navrhnutého člena komisie športu a kultúry : 
ZA:   P. Bača, J. Garbier, F. Hruška, M. Hutyra,  V. Štefanková, J.Turianik, M.Turianik 

PROTI: -          Zdržal sa: - 

 

9/ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

Starostka obce informovala prítomných poslancov o rozpracovanom Programe hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce na ďalších 5 rokov. Poslancom predložila zoznam investičných akcií obce na posúdenie ich priorít.  
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Obecné zastupiteľstvo berie podanú informáciu na vedomie.  

10/ Peter Plevko a manželka Radka Plevková, rod. Kocifajová, Rudina, 023 31 

Poslanec Marián Hutyra predniesol prítomným požiadavku manželov Plevkových, s ktorou sa na neho obrátili 

vo veci urgentného riešenia nelichotivej a naďalej neúnosnej situácie v uličke u pána Kocifaja, na hornom konci 

obce Rudina. Dlhodobo žiadajú (cca 4 roky) pani starostku Annu Mičianovú a jej zástupcu pána Františka 

Hrušku o riešenie, dodnes sa nič neudialo. V danej lokalite dochádza k „nekontrolovanej“ ťažbe dreva, prechod 

ťažkej techniky spôsobuje ničenie uličky, asfalt na nej prakticky neexistuje. Pri daždivom počasí sa v uličke 

vytvárajú veľké nánosy splaveného blata, ktorý ostáva po ťažbe dreva. V obci žijú od roku 2007, ale takýto 

alarmujúci stav tu ešte nebol. Technický stav zničenej uličky neumožňuje vjazd na nádvorie rodinného domu bez 

toho, aby si nezachytili podvozok motorového vozidla. Ďalej sa obávajú, že na niektorých miestach je preborený 

asfalt a hrozí havária  na plynovom potrubí. Viackrát už prišli do konfliktu s pánmi, ktorí ťažia v danej lokalite 

drevo. Dovolili si poukázať na fakt, že prechádzajú po jeho pozemku. Arogantné správanie dotyčných je čoraz 

trúfalejšie. Preto žiadajú, aby sa poslanci vážne zaoberali danou situáciou a začala  tak obec so svojimi 

zástupcami brať uvedené skutočnosti vážne.  

PhDr. Marián Hutyra: uznesením číslo 155/2020 malo byť zvolané stretnutie „Obecné zastupiteľstvo poveruje 

správu obce zvolať spoločné stretnutie zástupcov za obec Rudina  - zástupcu starostu František Hruška, predseda 

komisie životného prostredia Ing. Marián Turianik, poslanec OZ PhDr. Marián Hutyra a spoločenstiev URBÁR 

Rudina a Pozemkové spoločenstvo Lesy Rudina v termíne do 28.02.2021.“ 

-prečo sa stretnutie neuskutočnilo?? navrhuje nahradiť poslanca Františka Hrušku, pretože je v konflikte 

záujmov (Urbár, Spoločenstvo Lesov) a to poslancom Petrom Bačom 

Ďalej poukázal na fakt, že v obci chýba systém, kedy by obec vedela o ťažbe: 

 v ktorej lokalite 

 v ktorý deň  

 boli by evidované ŠPZ áut a ich typové označenie 

 kto je za ťažbu zodpovedný 

 urobila by sa „prebierka“ pred a po ťažbe, miestnej komunikácie, prípadne mostov s osobou 

zodpovednou za ťažbu, následne by museli dať komunikácie do pôvodného stavu 

 obec by mala vyberať poplatok za použitie miestnej komunikácie 80 eur v súlade so zákonom 

o správnych poplatkoch.    

starostka: pre pracovné povinnosti sa pozabudlo zvolať stretnutie. S poslancom Františkom Hruškom boli na 

obhliadke. Obec sa k ťažbe nemôže vyjadrovať. K uvedenému problému sa 29. 3. 2021 písomne vyjadrili 

zástupcovia spoločenstiev  Ing. Stanislav Vavro a RNDr. Stanislav Svrček nasledovne: 

 nekontrolovaná ťažba – len kalamita – OLH – schvaľuje OU Žilina 

 22.2.2017 rokovanie na Ob. úrade členovia za uličku, Urbár aj SLPS 

 v spolupráci s p. starostkou zaistenie – navezenie asfaltovej drte a uvalcovanie uličky 

 navážanie hliny a iných materiálov ťažkými mechanizmami majiteľmi  na parcely medzi cestou od 

Jaškova a Jaškovský potok a následne vystriekanie uličky od blata 

 navýšenie parciel a znefunkčnenie priepustov 

 občasné vytekanie vody aj za sucha – prepad vody zo studne 

 poškodenie ciest priepustov štvorkolkami 

 upraviť zameranú cestu včetne odvodnenia (cesta do lesa, sľub?) 

 vytýčenie prístupových ciest – aj iné lokality (požiadavka od komasácie opätovne už tri roky) 

 konflikt, arogancia ? 

 sú pripravení zúčastniť sa OZ a podrobnejšie sa vyjadriť k problému, nie len ul. u Kocifaja 

 

Peter Bača: obec má platné všeobecne záväzné  nariadenie o verejnom poriadku obce Rudina , v ktorom rieši aj 

užívanie miestnych komunikácií, tiež je možné na základe VZN č. 1/2015 udeliť pokuty a sankcie, požaduje dať 

prešetriť, či je uvedená ulička spôsobilá na takú veľkú tonáž , potrebné odvodnenie uličky 

Ing. Marián Turianik: spoločenstvá peniaze majú, všetky uličky sú od ťažby zničené, musia sa podieľať na 

opravách miestnych komunikácií, ktoré využívajú na ťažbu,  spoločenstvá musia komunikovať s obcou 
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a informovať ju harmonograme ťažby a zvážaní dreva,  obec má stanoviť za akých podmienok drevo budú 

zvážať (vplyv počasia a pod.) 

František Hruška: apeloval na spoločenstvá, aby si vytvárali fond na opravy miestnych komunikácií zničených 

po zvážaní dreva a to z každej jednej odvezenej fúry dreva 

Ing. Jozef Turianik: samospráva – obec musí vstúpiť do procesu ťažby a určiť si podmienky 

Poslanci poverujú správu obce zabezpečením   stretnutia všetkých zainteresovaných a to v stredu 14. 04. 2021 

o 17.00 hod  pred rodinným domom pána Kocifaja.   

Hlasovanie poslancov za návrh:  
ZA:   P. Bača, J. Garbier, F. Hruška, M. Hutyra,  V. Štefanková, J.Turianik,M.Turianik 

PROTI: -          Zdržal sa: - 

11/ Interpelácie poslancov 

Ing. Marián Turianik: v obci niektorí občania používajú na vykurovanie nevhodné palivo, osobne za účasti 

ďalších poslancov upozornil pána Šeda na hornom konci obce, že kúri nevhodným palivom, pretože značne 

znečisťuje ovzdušie. Pán Šedo sa vyjadril, že vykuruje okrem iného aj  drevotrieskou. Ako predseda komisie 

životného prostredia obce Rudina ho dôrazne upozornil, načo mu bolo iným občanom pred prítomnými 

poslancami vyhrážané ako osobe. Dôrazne žiada obec, aby listom upozornila pána Šeda a pána Prišťa na  

dôsledky vykurovania nevhodným palivom.  

PhDr. Marián Hutyra: na internetovej stránke www.rudina.sk v povinne zverejňovaných dokumentoch je zmluva 

o poskytnutí právnych služieb Advokátska kancelária Hagara - Hagarová vo veci pozemku pod hasičskou 

zbrojnicou, o aký spor  sa jedná, prečo opäť starostka o uvedenom poslancov neinformovala? odmena 

advokátovi je 120,- Eur na hodinu?  

starostka: pán Jaroslav Martinec má vyhotovený geometrický plán, na základe ktorého je časť pozemku parcely 

„E“  pod požiarnou zbrojnicou v jeho vlastníctve, v uvedenom ho zastupuje advokát, preto obec  uzatvorila 

zmluvu za   právne služby na zastupovanie v tejto veci, poslancom bude posielať všetky podnety, ktoré prídu na 

obec 

PhDr. Marián Hutyra: podľa zmluvy ide o parcelu „C“.  

PhDr. Marián Hutyra: na internetovej stránke www.rudina.sk v povinne zverejňovaných dokumentov pribudla s 

dátumom 22.03.2021 najnovšia zmluva o poskytnutí právnych služieb Advokátska kancelária Hagara, vo veci 

vyplatenia cca. 4600 eur. Čoho sa to týka? Je to na okresnom súde. 

starostka: na súde máme viacero vecí. Riešime p. Kohuta z 10 BJ, z roku 1999 nejaké byty, riešime pána 

Martinca. Nevie o akú zmluvu je jedná. Na stránku obce som ju asi nedávala, pozrie si to. 

PhDr. Marián Hutyra: zastupiteľstvo nepotrebuje vedieť, ako sa nakladá z obecným majetkom? 

starostka:, taká doteraz sme to neposielali požiadavka nebola.  

PhDr. Marián Hutyra: aký je posun ohľadom pripojenia občanov na vodovod „U Slivku“ 

starostka: „Ja som vodovod nevybudovala na čierno!“ 

Peter Bača: ako sa bude realizovať stavba mostu na Zadky 

starostka: most sa najskôr rozšíri -  jedna strana, nebude celý uzatvorený, počas realizácie bude prechodný  

Ing. Marián Turianik: posúriť opravu zvodidiel, kde bola v obci v mesiaci  november 2020 nehoda (nehodový 

úsek – od kostola smerom nahor) 

Ing .Jozef Turianik: súkromne oslovil projektanta ohľadom možnosti vybudovania chodníka pre peších ponad 

potok v časti od kostola smerom nahor, projekt by to bol značne zložitý a tiež finančne náročný cca 340 tis. eur 

Peter Bača: v uvedenom úseku požiadať o možnosť osadenia stabilného mobilného radaru 

 

12/Diskusia 

Ing. Marián Turianik: obyvatelia uličky „Kuciny“ sú ochotní si opraviť cestu, potrebujú len dodať vrecovaný 

asfalt 

Ing. Ján Garbier: zhruba pred štyrmi rokmi on aj s inými poslancami zmapovali v obci všetky uličky a zoradili 

ich do prehľadnej tabuľky podľa stupňa poškodenia, do budúceho zasadnutia žiada správu obce predložiť 

vypracovanú tabuľku + rozpočet, ktorý bol už tiež vypracovaný na opravu miestnych komunikácií, pripraví sa 

všetko tak, aby obec mohla začať s rekonštrukciou uličiek - vyhlásiť verejnú súťaž 
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PhDr. Marián Hutyra: sleduje správa obce náklady na testovanie? 

starostka: obec má zaplatené 5,- Eur / na jedného otestovaného občana, náklady sa sledujú, započítava sa aj 

spotreba energie na ihrisku, určite sa to finančne všetko pokryje zo získaných finančných prostriedkov 

Ing. Marián Turianik: na ihrisku si všimol vykopanú jamu – studňu, slabé zabezpečenie, prekrytie. Žiada túto 

zabezpečiť, aby sa predišlo nehode.  

 

 

13/ Záver 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.   

 

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

          

Overovatelia:   Bc. Viera Štefanková                ....................................... 
      

                         PhDr. Marián Hutyra      ........................................ 

 

 

 

Ing. Anna Mičianová                                                                                                                        
starostka Obce Rudina 
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Uznesenie č. 178/2021 
z 20. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rudina 

zo dňa 30. 3. 2021 

___________________________________________________________________________ 
k bodu 6/  Mgr. Lucia Gavláková - žiadosť 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

    

 

   schvaľuje 
 

    

udelenie súhlasu na vykonávanie podnikateľskej činnosti popri vykonávaní funkcie kontrolóra 

obce Rudina   

 

 

 Hlasovanie:    

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

Hutyra, Bc. Viera Štefanková, Ing.Jozef Turianik, Ing. Marián 

Turianik 

Proti:     

Zdržal sa:     

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

              

     

 

 

                                                                                                                    Ing. Anna Mičianová, starostka obce 
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Uznesenie č. 179/2021 
z 20. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rudina 

zo dňa 30. 3. 2021 

___________________________________________________________________________ 
k bodu  7/ Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2021  

 

 

  

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

schvaľuje 

 

 

 

návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2021 s pozmeňujúcim návrhom poslanca 

PhDr. Mariána Hutyru.   

   

Hlasovanie:    

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

Hutyra,  Bc. Viera Štefanková, Ing. Jozef Turianik, Ing. Marián 

Turianik 

Proti:     

Zdržal sa:     

Neprítomní:   

Nehlasovali:   
 

 

 

 

 

 

                                            

                                                                        Ing. Anna Mičianová, starostka obce 
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Uznesenie č. 180/2021 
z 20. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rudina 

zo dňa 30. 3. 2021 

___________________________________________________________________________ 
k bodu 8/ Komisia športu a kultúry – doplnenie člena 

  

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

 

                                                                   schvaľuje 

 

 

doplnenie komisie športu a kultúry o pani Gabrielu Klabníkovú 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:    

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

Hutyra, Bc. Viera Štefanková, Ing. Jozef Turianik, Ing. Marián 

Turianik 

Proti:     

Zdržal sa:     

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

              

 

     

 

 

                                                                                                                    Ing. Anna Mičianová, starostka obce 
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Uznesenie č. 181/2021 
z 20. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rudina 

zo dňa 30. 3. 2021 

___________________________________________________________________________ 
k bodu 9/ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

  

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

 

 berie na vedomie 

 

 

informáciu ohľadom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.    

 

 

 

 

 

 

 

 Hlasovanie:    

Za:       

Proti:     

Zdržal sa:     

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

              

     

 

 

                                                                                                                    Ing. Anna Mičianová, starostka obce 
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                     Uznesenie č. 182/2021 

z 20. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rudina 

        zo dňa 30. 03. 2021 

___________________________________________________________________________ 
k bodu 10/  Peter Plevko a manželka Radka Plevková, rod. Kocifajová,  Rudina 
 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

                                                              poveruje 
 

správu obce zabezpečením spoločného stretnutia všetkých zainteresovaných pred rodinným 

domom pána Kocifaja dňa 14.04.2021 o 17.00 hod. 

 

 

 

 

 

 Hlasovanie:    

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

Hutyra,  Bc. Viera Štefanková, Ing. Jozef Turianik, Ing. Marián 

Turianik 

Proti:     

Zdržal sa:     

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

              

     

 

 

                                                                                                                    Ing. Anna Mičianová, starostka obce 
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