Zápisnica č. 12
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ruskov,
konaného dňa 8.6.2016
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Starosta obce
poslanci :

Peter Smrčo
Ing. Viktor Mikloš, Ing. Martin Smrčo, Vladimír Bajus, Peter Takáč st.,
Ing. Miroslav Liška, Rastislav Kinlovič
Ospravedlnený – Ing. Ľudovít Lippai,
ďalší prítomní - podľa prezenčnej listiny
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, schválenie programu
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Ruskov za rok 2015
Záverečný účet Obce Ruskov za rok 2015
Registratúrny poriadok a registratúrny plán Obce Ruskov
Schválenie VZN č. 4 /2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
komunálnymi odpadmi na území obce Ruskov
6. Schválenie zámeru odpredať obecný pozemok – Krištof Imrich
7. Návrh na zmenu člena Komisie pre oblasť životného prostredia, výstavby, dopravy, ochrany
verejného poriadku a vybavovania sťažností a člena Rady školy pri MŠ Ruskov
8. Rôzne
- Štatút krízového štábu obce Ruskov
- Informácia o zmenách na úseku CO v obci Ruskov
- Informácia o príprave – Dni slanského mikroregiónu – Bohdanovce 2.7.2016

Deň Obce Ruskov – 9.7.2016

Odhalenie pamätnej tabule KPVS – Ruskov 25.6.2016

I. ročník futbalového turnaja Ruskovčan

Žiadosť Auto klub Košice

HUGOLD, n.o. – žiadosť o prenájom priestorov

Olšavský pohár

Materská škola – návrh na zvýšenie poplatku školného za dieťa

Rekonštrukcia zubnej ambulancie – Dr. Verba

Oslavy 100 –rokov Alžbeta Takáčová – obec

Informácia – výberové konanie na projekt – pavlač v KD

Informácia – výberové konanie na projekt – okna, dvere kuchyňa

Informácia – výberové konanie na projekt – dvere vstup do budovy

Informácia – výberové konanie na rekonštrukciu miestnych
komunikácii
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9.

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom obecného bytu – Milan Bikar
Zmena výšky poplatku školného za dieťa v materskej škole Ruskov
Informácia k zasielaniu návrhov na udelenie verejných ocenení KSK
Prijatie uznesenia, záver

Zápis:
K bodu 1:
Všetky podklady pre rokovanie boli poslancom OZ doručené v elektronickej podobe v dostatočnom
časovom predstihu, okrem informatívnych materiálov.
Zasadanie viedol starosta obce. Predložený program zasadania bol prítomnými poslancami chválený
bez pripomienok a bola zvolená návrhová komisia, v zložení: Ing. Miroslav Liška, Peter Takáč ml.
overovatelia zápisnice: Rastislav Kinlovič, Peter Takáč st.
a určený zapisovateľ p. Ján Češkovič

Prijaté uznesenie č. 98

Hlasovanie: ZA 8 poslancov

K bodu 2
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Ruskov za rok 2015

Návrh predložil: Ján Češkovič

Prijaté uznesenie č. 99

Hlasovanie: ZA 8 poslancov

K bodu 3

Záverečný účet Obce Ruskov za rok 2015

Návrh predložil: Mária Kinlovičová

Prijaté uznesenie č. 100

Hlasovanie: ZA 8 poslancov

K bodu 4
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Registratúrny poriadok a registratúrny plán Obce Ruskov

Návrh predložil: Ján Češkovič

Prijaté uznesenie č. 101

Hlasovanie: ZA 8 poslancov

K bodu 5
Schválenie VZN č. 4 /2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými komunálnymi
odpadmi na území obce Ruskov

Návrh predložil: Ján Češkovič

Prijaté uznesenie č. 102

Hlasovanie: ZA 8 poslancov

K bodu 6

Schválenie zámeru odpredať obecný pozemok
Návrh predložil: Peter Smrčo – starosta

Prijaté uznesenie č. 103

Hlasovanie: ZA 8 poslancov
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K bodu 7

Návrh na zmenu členstva v Komisii pre oblasť životného prostredia, výstavby,
dopravy, ochrany verejného poriadku a vybavovania sťažností a člena Rady školy pri MŠ
Ruskov
Návrh predložil: Peter Smrčo – starosta obce
Vzhľadom na ukončenie pracovného pomeru p. Milana Vargu , a odstúpenie pani Milky
Rakošovej z člentva v predmetnej komisii, predložil návrh na doplnenie komisie o
Jána Češkoviča a Jána Rakoša. Za člena Rady školy pri MŠ Ruskov navrhol Jána Češkoviča.

Prijaté uznesenie č. 104

Hlasovanie: ZA 8 poslancov

K bodu 8

Rôzne: - návrhy predkladal Peter Smrčo – starosta obce
1. Podal informáciu o zmenách na úseku CO a predložil k schváleniu Štatút krízového
štábu obce Ruskov.

Prijaté uznesenie č. 105

Hlasovanie: ZA 8 poslancov

2. Informoval o žiadosti p. Bikara na prenájom obecného bytu v budove domu služieb.
- Byt je vo veľmi zlom stave a obec dlhodobo nenachádza prostriedky na jeho
rekonštrukciu
- Žiadateľ uviedol, že je ochotný rekonštrukciu previesť na svoje náklady, čo sa stretlo
s pozitívnym ohlasom zo strany poslancov OZ
- Poslanci navrhli, aby pri kontrolovanej rekonštrukcii zo strany obecného úradu boli
vynaložené finančné prostriedky premietnuté do odpustenia nájmu (mimo energii),
ktorý bude stanovený v súlade s platným VZN, maximálne však zápočtom na 5 rokov.
V prípade prevyšovania nákladov, bude tieto znášať žiadateľ.

Prijaté uznesenie č. 106

Hlasovanie: ZA 8 poslancov
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3. Podal informáciu o nutnosti upraviť výšku poplatku školného za dieťa v materskej
škole Ruskov a to v prípade dieťaťa nad 3 roky na 13€/mesiac a u dieťaťa do 3. rokov
na 25€/mesiac.

Prijaté uznesenie č. 107

Hlasovanie: ZA 7 poslancov
Zdržal sa 1 poslanec

4. Obecné zastupiteľstvo pokračovalo v prerokovávaní ďalších bodov informatívneho
charakteru, ku ktorým sa viedla široká diskusia:
-

Starosta Peter Smrčo informoval poslancov o žiadosti neziskovej organizácie
HUGOLD, n.o. o prenájom priestorov za účelom zriadenia denného stacionára pre
seniorov
Z diskusie vyplynulo, aby sa predjednali podmienky podpísania zmluvy, nakoľko
zo strany žiadateľa budú vynaložené prostriedky na rekonštrukciu prenajatých
priestorov, ktoré budú zarátane do ceny prenájmu. Tým by sme sa mohli dostať
v konečnom súčte do schodku za prenájom v porovnaní s dĺžkou prenájmu.
So zohľadnením tejto pripomienky poslanci s prenájmom súhlasili

Prijaté uznesenie č. 108

Hlasovanie: ZA 8 poslancov

-

K dňom slanského mikroregiónu, ktoré sa uskutočnia v Bohdanovciach 2.7.2016
Poslanec Vladimír Bajus zabezpečí futbalistov na malý futbal
Poslanec Peter Takač ml. a Ján Češkovič – zamestnanec obce zabezpečia prípravu
a varenie guľášu.

-

Deň obce Ruskov sa uskutoční 9.7.2016 v priestoroch športového centra
Poslanec Viktor Mikloš predstavil možný scenár podujatia ku ktorému sa otvorila
diskusia a z nej vyplynuli návrhy a úlohy, ktoré bude potrebné spoločnými silami
zrealizovať. K tomu sa stretne širší organizačný štáb

-

Odhalenie pamätnej tabule Konfederácie politických väzňov Slovenska obetiam
komunistického režimu zaradeným do Tábora nútenej práce Ruskov
Starosta Peter Smrčo informoval o tejto akcii, ktorá je plne v réžii KPVS
Bude odhalená pamätná tabuľa, ktorá bude umiestnená na budove domu služieb
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-

Starosta Peter Smrčo informoval o pozvánke starostu z Nového Ruskova, ktorý
Toto podujatie zorganizoval pre družstva z obci Ruska, Pohronský Ruskov, Ruskov
a domáci Nový Ruskov.
Prípravou mužstva bol poverení pán Renčik Tomáš – predseda FO

-

Príprava 2. ročníka behu „ Olšavský pohár“
Informácia smerom k získaniu sponzorov, aby sa zabezpečil dôstojný priebeh tohto
Podujatia

-

Žiadosť Auto klubu Košice o súčinnosť nášho DHZ pri priebehu automobilových
pretekov v dňoch 8. - 9. 7.2016
Vzhľadom na oslavy dňa obce Ruskov, bude táto súčinnosť zamietnutá vzhľadom na
Súčinnosť našich hasičov na dni obce

-

Rekonštrukcia zubnej ambulancie
Starosta Peter Smrčo informoval o žiadosti zubného lekára p. Verbu, ktorý má záujem
O skvalitnenie priestorov zubnej ambulancie
Táto iniciatíva bola prijatá s pozitívnym ohlasom

-

Starosta informoval poslancov o možnosti navrhnúť kandidátov na ocenenie KSK
Starosta informoval o príprave na oslavy 100 – ročného životného jubilea našej
občianky pani Alžbety Takáčovej
Prijatie na obecnom úrade spojené s krátkou oslavou bude dohodnuté s rodinou

-

Starosta informoval poslancov o príprave výberových konaní na projekt pavlače do
KD, výmenu okien a dverí v kuchyni, na výmenu dverí na vstupe do budovy
a rekonštrukciu miestnych komunikácií

-

OZ sa zúčastnili občania Marek Hufnagel a Július Szabó, ktorí sa informovali
na riešenie ich pripomienok k návrhu územného plánu obce
starosta Peter Smrčo vysvetlil prítomným v akom stave sa nachádza riešenie, resp.
zapracovanie pripomienok do návrhu. Bližšie informácie bude vedieť po 14.6.2016,
kedy sa zúčastni sedenia práve k týmto pripomienkam

-

Prijaté uznesenie č. 109

Hlasovanie: ZA 8 poslancov
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Uznesenia prijaté na zasadaní OZ dňa 8.6.2016:
K bodu 1: Otvorenie, schválenie programu zasadania OZ, voľba návrhovej
komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

Uznesenie č. 98

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
A)- schvaľuje program zasadania OZ predložený starostom obce bez pripomienok,
B)- v o l í

- za členov návrhovej komisie :

Miroslav Liška, Peter Takáč ml.

-overovateľov zápisnice zo zasadania :

Rastislav Kinlovič, Peter Takáč st.

K bodu 2: Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Ruskov za rok 2015

Uznesenie č. 99

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
- berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Ruskov za
rok 2015

K bodu 3: Záverečný účet Obce Ruskov za rok 2015

Uznesenie č. 100

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove

- schvaľuje

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný
hospodárenie za rok 2015 - bez výhrad

účet

obce

a celoročné
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K bodu 4: Registratúrny poriadok a registratúrny plán Obce Ruskov

Uznesenie č. 101
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove

- schvaľuje

Registratúrny poriadok a registratúrny plán Obce Ruskov

K bodu 5: Schválenie VZN obce Ruskov č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými komunálnymi odpadmi na území obce Ruskov

Uznesenie č. 102

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove

-Schvaľuje VZN obce Ruskov č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými komunálnymi odpadmi na území obce Ruskov

K bodu 6: Prerokovanie zámeru odpredať obecný majetok – časť pozemku č. 1164
Uznesenie č. 103

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
A) – b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu obce o žiadosti p. Krištofa
o odkúpenie obecného majetku – časti pozemku parc. č. 1164 vo výmere 21 m2
B) – s c h v a ľ u j e odpredaj pozemku spôsobom hodným osobitného zreteľa
s podmienkou, že náklady na vypracovanie súdnoznaleckého posudku, vyhotovenie
geometrického plánu a prevod vlastníctva majetku uhradí kupujúci v súlade
s príslušnými právnymi predpismi o majetku obce
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K bodu 7: Návrh na zmenu členstva v Komisii pre oblasť životného prostredia, výstavby,
dopravy, ochrany verejného poriadku a vybavovania sťažností a člena Rady školy pri MŠ
Ruskov

Uznesenie č. 104

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
A/ - m e n u j e

Jána Češkoviča a Jána Rakoša za člena Komisie pre oblasť životného
prostredia, výstavby, dopravy, ochrany verejného poriadku a vybavovania
sťažností

B/ - d e l e g u j e Jána Češkoviča za člena Rady školy pri Materskej škole Ruskov, ako
zástupcu Obecného úradu Ruskov

Rôzne:
Štatút krízového štábu obce Ruskov
Uznesenie č. 105

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove

A)– berie na vedomie informáciu o zmenách na úseku CO v obci Ruskov
B)– s c h v a ľ u j e Štatút krízového štábu obce Ruskov
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Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom obecného bytu

Uznesenie č. 106

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
– berie na vedomie informáciu o prenájme obecného bytu v budove DS
– schvaľuje Prenájom obecného bytu pre žiadateľa Milana Bikara bez verejnej obchodnej
súťaže s podmienkou, že zápočet s nájomným bude zmluvne ošetrený, maximálne však po
dobu piatich rokov od podpisu zmluvy o nájme.

Výška poplatku školného za dieťa v materskej škole Ruskov

Uznesenie č. 107

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove

– schvaľuje výšku poplatku školného za dieťa v materskej škole Ruskov a to za dieťa nad 3
roky 13 € na mesiac a za dieťa do 3. rokov vo výške 25€ na mesiac

Prenájom priestorov obecného úradu

Uznesenie č. 108

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove

– schvaľuje prenájom priestorov obecného úradu za účelom zriadenia denného stacionára pre
seniorov
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