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Zápisnica zo 17. riadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  
Obce Rudina, konaného dňa 21.12. 20120v sále kultúrneho 

domu obecného úradu 
 

Príromní: 

Ing. Anna Mičianová 

Ing. Stanislav Jančiga – HKO 

František Hruška 

Ing. Ján Garbier 

PhDr. Marián Hutyra 

Vladimír Kohút 

Bc. Viera Štefanková 

 

Neprítomní: 

Ľubomír Mičian (PN) 

Ing. Mariana Janáčiková 

Ing. Marián Turianik 

Ing. Jozef Turianik 

 

Zapisovateľ: Jančigová Gabriela 

Ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny. 

 

Program obecného zastupiteľstva: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Schválenie programu rokovania 

3. Voľba návrhovej komisie   

4. Voľba overovateľov zápisnice 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Základná škola Rudina – návrh rozpočtového opatrenia č. 12_2020_POP_k 07.12.2020 

7. Rozpočet obce Rudina na rok 2021, odhad na roky 2022, 2023 

8. Interpelácie poslancov   

9. Diskusia 

10.Záver 

 

Hlasovanie poslancov o  programe zasadnutia obecného zastupiteľstva :  

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

PROTI: nikto         Zdržali sa: nikto 

 

Ing. Ján Garbier navrhuje doplnenie programu zasadnutia o nasledovný bod: 

- Informácia o podanom vyúčtovaní finančných dotácií z rozpočtu obce za rok 2020 – občianske 

združenia v obci 

Hlasovanie poslancov o doplnenom  programe zasadnutia obecného zastupiteľstva :  

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

PROTI: nikto         Zdržali sa: nikto 
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3/bod  Voľba návrhovej komisie 

Starostka obce navrhuje do návrhovej komisie poslancov Františka Hrušku a Mariána Hutyru.   

Hlasovanie poslancov o návrhu:   

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

PROTI: nikto         Zdržali sa: nikto 

 

4/ bod Voľba overovateľov zápisnice  

Starostka obce navrhuje za overovateľov zápisnice poslancov Vladimíra Kohúta a Vieru Štefankovú.  

Hlasovanie poslancov o návrhu:   

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

PROTI: nikto         Zdržali sa: nikto 

 

5/bod Kontrola plnenia uznesení  

Ing. Stanislav Jančiga, hlavný kontrolór obce, predniesol prítomným kontrolu plnenia uznesení.  

Uznesenie č. 137/2020 zo dňa 28. 10. 2020  Viliam Fábik – žiadosť o výstavbu nového oplotenia cintorín 

„Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

p o v e r u j e správu obce zvolať spoločné stretnutie finančnej komisie a Ing. arch. Pavlom Papučíkom za 

účelom spoločnej konzultácie ohľadom možnej zmeny navrhovaného materiálu vo vypracovanej projektovej 

dokumentácie „Oplotenie cintorína v obci Rudina“ - žiada doplniť termín plnenia. Poslanci navrhujú 31.01.2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

Hlasovanie poslancov o návrhu:   

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

PROTI: nikto         Zdržali sa: nikto 

 

6/bod Základná škola Rudina – návrh rozpočtového opatrenia č. 12_2020_POP_k 07.12.2020 

Poslancom bol predložený návrh RO č. 12_2020_POP_k 07.12.2020.  

Hlasovanie poslancov o návrhu:   

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

PROTI: nikto         Zdržali sa: nikto 

 

7/bod Rozpočet obce Rudina na rok 2021, odhad na roky 2022, 2023 

Poslancom bolo predložené stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2021.  

Ing. Stanislav Jančiga: rozpočet spĺňa zákonom stanovené náležitosti, odporúča jeho schválenie, zobrať na 

vedomie roky 2022 a 2023, do budúcna by sa mali rokovaní o rozpočte zúčastňovať aj vedenie ZŠ a MŠ, tiež 

vedúci zložiek v obci (hasiči, klub dôchodcov, záhradkári ....) aby pred poslancami zdôvodnili a obhájili svoje 

plánované rozpočty 

Ing. Ján Garbier: finančná komisia zasadala k rozpočtu na rok 2021, ako predseda odporúča tento schváliť 

PhDr. Marián Hutyra: požaduje od HKO zasielať stanoviská poslancom v predstihu pred zasadnutím OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet na rok 2021 bez pripomienok, bez programového vyhlásenia.  

Hlasovanie poslancov: 

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

PROTI: nikto         Zdržali sa: nikto 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výhľad  na roky 2022, 2023.  

Hlasovanie poslancov: 

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

PROTI: nikto         Zdržali sa: nikto 
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Rozpočtu obce na rok 2021, 

s výhľadom na roky 2022, 2023 

Hlasovanie poslancov: 

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

PROTI: nikto         Zdržali sa: nikto 

 

8/bod Interpelácie poslancov  

PhDr. Marián Hutyra: obec sa  mala v minulosti pokúsiť  zabezpečiť,  v spolupráci s mestom Kysucké Nové 

Mesto, hliadky mestskej polície, ktoré by vykonávali svoju činnosť aj v obci Rudina v súvislosti s narúšaním 

nočného pokoja 

Starostka: rokovania s primátorom mesta Kysucké Nové Mesto prebehli, po vyčíslení nákladov na hliadky po 

obciach – navýšenie počtu príslušníkov mestskej polície, vybavenie mestskej polície, obce svoje požiadavku 

stiahli, náklady na prevádzku boli príliš vysoké 

 

9/bod Diskusia 

Pavol Hutyra: obec má v zmysle zákona používať svoje obecné symboly, ktoré  majú byť umiestnené aj 

v miestnosti rokovania, symboly chýbajú, zasadnutie je nepripravené 

Starostka: v budúcnosti sa to nebude opakovať, pracovníčka OcÚ na to dohliadne 

František Hruška: má informácie, že opätovne sa  schádza vo večerných hodinách mládež v areály základnej 

školy, narúšajú nočný pokoj, navrhuje zatiaľ hlásiť v miestnom rozhlase reláciu o zákaze vstupu do areálu ZŠ 

Rudina 

Ing. Ján Garbier: škola má svoj vlastný kamerový systém, vedenie školy by malo predložiť obci záznam 

z kamerového systému – pri vstupe do zakázaného priestoru  (osoby,  ŠPZ vozidiel)  

 

10/bod Informácia o podaných vyúčtovaniach finančných dotácií z rozpočtu obce 2020 – občianske 

združenia v obci 

Ing. Stanislav Jančiga: v zmysle platného VZN obce Rudina predložili občianske združenia v obci vyúčtovanie 

poskytnutých dotácií z rozpočtu v obce v termíne do 15.12.2020.  

Základná organizácia SZZ Rudina vyúčtovanie nepredložila, predseda predložil dňa  21.12.2020 doklady za 

občerstvenie, ktoré súviselo s vykonanou brigádou v mesiaci november a december pre spoločenstvo URBÁR 

Rudina  – čistenie lesa po kalamitnej ťažbe. ZO SZZ Rudina použili časť finančnej dotácie na výdavky, ktoré 

nemali uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Predseda SZZ Rudina je každoročne pre 

vyúčtovaní dotácie na toto upozornení, ako aj ostatní predsedovia združení v obci. V zmluve sa ďalej uvádza, že 

príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie  dotácie, alebo ju použije na iný účel ako je v zmluve uvedené, je povinný 

finančnú dotáciu vrátiť na účet obce najneskôr do 30. 12. 2020. Predseda združenia SZZ mal na obec prísť 

a požiadať pred zorganizovaním brigády o zmeny účelu použitia dotácie dodatkom k uzatvorenej zmluve. 

Vynaložené finančné prostriedky boli týmto  použité bezúčelovo - bez verejnoprospešného účelu pre obec. 

Verejné financie sa musia použiť v zmysle platného VZN obce a  zákona o rozpočtových  pravidlách 

samosprávy, v ktorom sú výdavky pre obec dané zákonom.  

Ing. Ján Garbier: členovia základnej organizácie SZZ Rudina sa dlhoročne podieľajú na niektorých akciách 

v obci – výstava ovocia, keďže sa v tomto vírusovom období nedali uskutočniť takéto akcie, zorganizovali aspoň 

brigádu, na ktorej sa spoločne zišli. Obec má napomáhať združeniam v obciach, aby nezanikli, podporovať ich 

v činnosti a „nehádzať im polená pod nohy“. Dáva poslancom návrh, bolo umožnené čerpať finančnú dotáciu aj 

na iné účely, ako je uvedené v zmluve. 

Poslanci navrhujú, aby HKO predniesol stanovisko k možnosti čerpania dotácie tak, ako je uvedené v zmluve.   

Hlasovanie poslancov o návrhu:   

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

PROTI: nikto         Zdržali sa: nikto 
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11/bod Záver 

Na záver starostka obce Ing. Anna Mičianová poďakovala prítomným za účasť a zároveň oznámila  termín 

nasledujúceho zasadnutia na 11. 01. 2021, na ktorom sa bude konať voľba hlavného kontrolóra obce.    

 

 

 

   

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

 

 

 

 

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

      

                         Bc. Viera Štefanková           ........................................ 

 

  

 

 Ing. Anna Mičianová                                                                                                                        

starostka Obce Rudina  
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       Uznesenie č. 159/2020 
zo 17. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rudina 

zo dňa 21. 12. 2020 

___________________________________________________________________________ 
k bodu 5/ Kontrola plnenia uznesení 

  

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

 

                                                           berie na vedomie  

 

kontrolu plnenia uznesení a schvaľuje doplnenie termínu plnenia pre nasledovné uznesenie:  

           

Uznesenie č. 137/2020:  Obecné zastupiteľstvo Obce Rudina podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z. n. p. p o v e r u j e správu obce zvolať spoločné stretnutie finančnej komisie a Ing. arch. 

Pavlom Papučíkom za účelom spoločnej konzultácie ohľadom možnej zmeny navrhovaného materiálu vo 

vypracovanej projektovej dokumentácie „Oplotenie cintorína v obci Rudina“.  

          TP: 31. 01. 2021 

 

 

 

 

 Hlasovanie:    

Za:   5  Ing. Ján Garbier,  František Hruška, PhDr. Marián Hutyra, 

Vladimír Kohút,  Bc. Viera Štefanková 

Proti:     

Zdržal sa:     

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

              

     

 

 

                                                                                                                    Ing. Anna Mičianová, starostka obce 
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       Uznesenie č. 160/2020 
zo 17. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rudina 

zo dňa 21. 12. 2020 

___________________________________________________________________________ 
k bodu 6/ Základná škola Rudina – návrh rozpočtového opatrenia č. 12_2020_POP_k 07.12.2020 

  

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

    s ch v a ľ u j e 
 

rozpočtové opatrenie č. 12_2020_POP_k 07.12.2020 tak, ako bolo poslancom predložené.   

           

  

 

 

 

 

 Hlasovanie:    

Za:   5  Ing. Ján Garbier,  František Hruška, PhDr. Marián Hutyra, 

Vladimír Kohút,  Bc. Viera Štefanková 

Proti:     

Zdržal sa:     

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

              

     

 

 

                                                                                                                    Ing. Anna Mičianová, starostka obce 
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       Uznesenie č. 161/2020 
zo 17. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rudina 

zo dňa 21. 12. 2020 

___________________________________________________________________________ 
k bodu 7/ Rozpočet obce Rudina na rok 2021, odhad na roky 2022,2023 

  

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

 

a)   schvaľuje  

 

Rozpočet na rok 2021 bez pripomienok, bez programového vyhlásenia 

 

 

 

 Hlasovanie:    

Za:   5  Ing. Ján Garbier,  František Hruška, PhDr. Marián Hutyra, 

Vladimír Kohút,  Bc. Viera Štefanková 

Proti:     

Zdržal sa:     

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

              

 

 

b) berie na vedomie 

 

- výhľad na roky 2022,2023 

- stanovisko hlavného kontrolóra obce Rudina k Rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na 

roky 2022,2023 

 

 

 

 

             

     

 

 

                                                                                                                    Ing. Anna Mičianová, starostka obce 
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       Uznesenie č. 162/2020 
zo 17. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rudina 

zo dňa 21. 12. 2020 

___________________________________________________________________________ 
k bodu 10/ bod Informácia o podaných vyúčtovaniach finančných dotácií z rozpočtu obce 2020 – 

občianske združenia v obci 

 

  

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

    p o v e r u j e 
 

hlavného kontrolóra obce predniesť stanovisko k možnosti čerpania dotácie tak, ako je uvedené 

v zmluve.   

            

           

 

 

 

 Hlasovanie:    

Za:   5  Ing. Ján Garbier,  František Hruška, PhDr. Marián Hutyra, 

Vladimír Kohút,  Bc. Viera Štefanková 

Proti:     

Zdržal sa:     

Neprítomní:   

Nehlasovali:   

              

     

 

 

                                                                                                                    Ing. Anna Mičianová, starostka obce 
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