
 

Výpis z uznesenia z 19. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rudinská 

zo dňa 14.10.2022 
 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rudinská  

 

A) schvaľuje 

 

Uznesenie č. 165 a)   program rokovania  

b) návrhovú komisiu v zložení: predseda – Ing. Marek Luciak, člen – 

Anna Čupová 

a overovateľov zápisnice v zložení: Ladislav Malík, Stanislav Kubišta 

 

Uznesenie č. 167 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Rudinská na 

roky 2022-2027 

 

Uznesenie č. 169 Odpredaj pozemku priamym predajom v zmysle § 9 a) ods.8) písm. e) 

zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien 

a doplnkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorého zámer bol 

zverejnený na úradnej tabuli ako aj webovej stránke obce od 

17.08.2022. Jedná sa o parcelu č. KNC 99/2, záhrada o výmere 36 m2 

vytvorená z pôvodnej parcely č. KNE. 4157/2 záhrada o výmere 43 m2, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 1587, v zmysle geometrického plánu 

30604974-66/2022 zo dňa 14.07.2022 vyhotovený Ing. Máriou 

Mihaldovou  z firmy GEOSERVIS-MIHALDA, Osikova 10/3211, 010 

07 Žilina, IČO: 30604974, žiadateľke Júlií Šedovej, bytom Rudinská 

40, 023 31  Rudinská, za cenu 3€/m2, cena celkom 108 €. Jedná sa 

o obecný pozemok, ktorý má šírku cca 3m a tvorí spolu s parcelami 

žiadateľky súčasť nevysporiadanej parcely č.KNC 99, ktorú si 

prostredníctvom geometrického plánu č. 30604974-66/2022 chce 

vysporiadať. Obec pozemok nevyužíva a ani nemá k tomuto pozemku 

voľný prístup, nakoľko sa nachádza medzi súkromnými parcelami. 

Všetky náklady súvisiace s prevodom bude hradiť žiadateľka. 

 

Uznesenie č. 170 žiadosť Ing. Líškovej Zuzany o pripojenie na obecný vodovod za 

podmienok stanovených v písomnom vyjadrení správcu vodovodu – 

Obce Rudinská 

 

Uznesenie č. 171 úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5 – čerpanie bežných 

výdavkov vo výške 12 000€ na opravu miestnych komunikácií 

 

Uznesenie č. 172 návrh na vyradenie majetku ZŠ Rudinská podľa prílohy č.321/2022-

OcÚ zo dňa 14.10.2022 

 

Uznesenie č. 173 odmenu hlavnej kontrolórke Ing. Alene Rojkovej za rok 2022 vo výške 

30% z ročného príjmu 

 

B) berie na vedomie 

 

Uznesenie č. 166 Správu nezávislého audítora o overení účtovnej obce Rudinská za rok 

2021 a Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej  

závierka obce Rudinská za rok 2021 

 



 

Uznesenie č. 168 Správu o stave územného plánu obce Rudinská a v zmysle par.30 ods.4 

zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov na základe preskúmania územného plánu 

obce Rudinská konštatuje, že nie sú potrené jeho zmeny ani doplnky 

a nie je potrebné obstarať novú územnoplánovaciu dokumentáciu, 

pretože sa nezmenili územnotechnické, hospodárske ani sociálne 

predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie 

územia, nie je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, ani nie je 

potrebné zosúladenie územného plánu obce s územným plánom 

regiónu.  

 

 


