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Zápisnica č. 8 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ruskov,  

konaného dňa 04.12.2019.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:           

poslanci :           Beblavá Katarína, Mgr., Borecký Peter,  Kunc Peter,  Novotný Dušan,  

                          Smrčo Martin, RNDr. , Viktor Mikloš, Ing., Filo Peter, Ing. PhD,  

                          Rastislav Kinlovič 

              

Ospravedlnení: Čorňák Jozef 

hlavný kontrolór obce:  

ďalší prítomní - podľa prezenčnej listiny                            

                                                     

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadania, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 
a menovanie zapisovateľa 

3. Kontrola uznesení 
4. Správa z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra 
5. Prerokovanie VZN č. 2/2019 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov 

a o spôsobe výpočtu nájomného v bytoch postavených s podporou štátu 
6. Prerokovanie VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školského zariadenia 

7. Prerokovanie VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Ruskov 

8. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2018/2019 

9. Prerokovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Ruskov na roky 2019-2023  

10. Prerokovanie prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra obce Ruskov 

11. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku 

12. Návrh na odmenu hlavného kontrolóra 

13. Zmena rozpočtu RO č. 5, 6 a 7 

14. Prerokovanie VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Ruskov 

15. Prerokovanie VZN 6/2019 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné 

automaty, dani za nevýherné hracie prístroje, dani za užívanie verejného priestranstva 

16. Plán kultúrno spoločenských podujatí pre rok 2020 

17. Rôzne 

 
 

 

Zápis: 

 

Zasadanie viedol zástupca starostu obce Martin  Smrčo. Písomné poklady k rokovaniu boli poslancom 

doručené v elektronickej forme v dostatočnom časovom predstihu pred zasadnutím.  
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K bodu 2:    

 

Program zasadania a zloženie pracovných komisií navrhnutý zástupcom starostu obce  boli schválené 

všetkými prítomnými poslancami bez pripomienok.  

Návrhová komisia v zložení: Rastislav Kinlovič, Ing. Viktor Mikloš 

Overovatelia zápisnice: Peter Kunc, Mgr. Katarína Beblavá 

Zapisovateľ: Ján Češkovič  

 
Prijaté uznesenie č.  56                                                 Hlasovanie:       ZA          8       poslancov 

                 Proti        0   

                 Zdržal sa 0   

              

K bodu 3:      
 

Uznesením č. 52/2019 zo zasadnutia OZ  z 24.09.2019 bolo uložené vypracovať nové VZN o 
 určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a predložiť ho na rokovanie   

 nasledujúceho zasadnutia OZ. 

Uznesenie bolo splnené a VZN č. 3/2019 je predložené na rokovanie OZ 
     

K bodu 4:       

 

Správu z vykonanej kontroly predložil František Horňák, hlavný kontrolór obce 
   

 

Prijaté uznesenie č. 57                                                  Hlasovanie:           ZA          8   poslancov 

         Proti    0   

         Zdržal sa 0                                                                                            

                                                                                                    

K bodu 5:   

 

Zástupca starostu obce informoval poslancov o príprave predmetného VZN č. 2/2019, ktorá bola 

vynútená zmenou legislatívy. Toto VZN stanovuje podmienky prideľovania obecných nájomných 

bytov, ktoré obec postavila s pomocou ŠFRB.  

 

 

 

Prijaté uznesenie č. 58                                                  Hlasovanie:           ZA            8  poslancov 

         Proti      0  

         Zdržal sa   0 

 

 

K bodu 6:   
 

Zástupca starostu obce predložil na schválenie VZN č. 3/2019, ktoré v súlade s platnou legislatívou 

určuje výšku príspevkov na činnosť školských zariadení v Ruskove 

 

Prijaté uznesenie č. 59                                                  Hlasovanie:           ZA           8   poslancov 

         Proti     0  

         Zdržal sa  0 
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K bodu 7:   
 

V súvislosti so zmenami v školskom stravovaní a s tým súvisiacich zmenách finančných pasiem ktoré 

platia od 1.9.2019 je predložené na rokovanie VZN č. 4/2019 

 

Prijaté uznesenie č. 60                                                  Hlasovanie:           ZA            8  poslancov 

         Proti      0  

         Zdržal sa   0 

 

K bodu 8:   

 

Riaditeľka ZŠ Ruskov Mgr. Eva Ignácová predložila na rokovanie správu o činnosti ZŠ v školskom 

roku 2018/2019. 

 

 

Prijaté uznesenie č. 61                                                  Hlasovanie:           ZA             8  poslancov 

         Proti       0   

         Zdržal sa    0 

 

 

K bodu 9:  
 

 

Zástupca starostu predložil na schválenie OZ  Komunitný plán sociálnych služieb. 

KPSS bol vypracovaný na základe požiadaviek doby a v súlade s platnou legislatívou.  
 

 

Prijaté uznesenie č. 62                                                  Hlasovanie:           ZA             poslancov 

         Proti       

         Zdržal sa   

 

K bodu 10:  

 

Zástupca starostu obce informoval poslancov o konci funkčného obdobia HK obce Františka Horňáka, 

ktoré sa konči k 16.12.2019. 

Zároveň informoval, že pán Horňák prejavil záujem pokračovať vo výkone tejto funkcie a podal znovu 

prihlášku na funkciu HK Obce Ruskov. 

Uskutočnila sa  voľba hlavného kontrolóra. 

 

Prijaté uznesenie č. 63                                                  Hlasovanie:           ZA            7   poslancov 

         Proti          Ing. Peter Filo

             Zdržal sa   0 

 

K bodu 11:  

 

Na rokovanie OZ bola doručená žiadosť manželov Petra a Danky Novotných o odkúpenie pozemkov 

v celkovej výmere 58 m2. 

Taktiež žiadosť o odkúpenie časti pozemku od Ing. Petra Kačmarika  vo výmere cca 15 m2. 

 

Prijaté uznesenie č. 64 a 65                                          Hlasovanie:           ZA             8    poslancov 

         Proti      0  

         Zdržal sa   0 
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K bodu 12:   
 

Zástupca starostu predložil poslancom návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra vzhľadom 

na jeho prínos v prospech obce, ako aj z hľadiska kontrolnej činnosti a jeho metodickej a odbornej 

pomoci obecnému zastupiteľstvu, starostovi obce a obecnému úradu. 

 

Prijaté uznesenie č. 66                                                  Hlasovanie:           ZA            8    poslancov 

         Proti      0  

         Zdržal sa   0 

 

 

K bodu 13:   
 

Zástupca starostu predložil poslancom návrh na schválenie zmeny rozpočtu RO č. 5, 6 a 7 

 

Prijaté uznesenie č. 67                                                  Hlasovanie:           ZA             8 poslancov 

         Proti       0  

         Zdržal sa    0 

 

 

K bodu 14:   
 

Vzhľadom na legislatívne zmeny v nakladaní s odpadom predložil zástupca starostu na rokovanie 

VZN 5/2019,  ktorým sa upravuje výška poplatkov pre poplatníkov pre rok 2020 

 

 

Prijaté uznesenie č. 68                                                  Hlasovanie:          ZA            7   poslancov 

                    Proti      0  

        Zdržal sa  RNDr. Martin Smrčo 

 

 

K bodu 15:   
 

  zástupca  starostu predložil  na rokovanie VZN 6/2019 ktorým sa upravujú podmienky určovania 

a vyberania jednotlivých daní  pre poplatníkov pre rok 2020 

 

 

Prijaté uznesenie č. 69                                                  Hlasovanie:           ZA            7 poslancov 

         Proti      0  

        Zdržal sa  RNDr. Martin Smrčo 

 

 

 

 

K bodu 16:   
 

Poslanec OZ Ing. Viktor Mikloš predložil  na rokovanie návrh plánu kultúrno spoločenských podujatí 

pre rok 2020 

 

 

Prijaté uznesenie č. 70                                                  Hlasovanie:           ZA            7  poslancov 

         Proti      0  

         Zdržal sa   Ing. Peter Filo 
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K bodu 17:  R ô z n e 

 

Poslanci a prítomní občania diskutovali o dlhodobo pretrvávajúcich problémoch, ktoré sa nedarí riešiť. 

- Farkaš Dušan – diskutoval o znečisťovaní komunikácii firmou, ktorá realizuje výstavbu 

stokovej kanalizácie, cesta nie je upravovaná do pôvodného stavu, bráni to prístupu dopravy 

k domom, taktiež autám Kositu pri odvoze odpadu 

- Ďalej sa informoval o možnosti pripojenia sa na novovybudovanú kanalizáciu pre domy, ktoré 

by sa mohli pripojiť 

- Češkovič – obec bude informovať stavebnú firmu aby urýchlene zjednala nápravu, čo sa týka 

pripojenia na kanalizáciu, toto spadá pod správu VVS  

- Pavel Beblavý – informoval o problémovom parkovaní aut na chodníku Staničnej ulice. 

- vznikajú tam kolízne situácie, poškodzuje sa chodník 

ďalej upozornil o poškodení nového chodníka zo strany stavebníka – o tomto poškodení bolo 

zo strany obce ústne upozornenie starostom a prisľúbená náprava. 

 

Dušan Novotný – poslanec OZ upozornil na poškodenie chodníka na Staničnej ulici z dôvodu 

pripojovania sa ku kanalizácii a následne zlého uloženia chodníka do pôvodného stavu 

 

Ing. Peter Filo  - upozornil na zlú údržbu – posyp cesty na sídlisku, kde bol problém dostať sa 

autom do kopca – poslanec Peter Borecký reagoval tým, že osobne posypávali a odhrňovali 

komunikácie. 

 

Češkovič – obec zabezpečuje vlastnými silami zimnú údržbu chodníkov (cca 7 km)  a 

komunikácii  (cca 20 km) – je to veľmi náročné ale zvláda sa to. Problémy pri údržbe vznikajú 

nedisciplinovanými vodičmi, ktorí zle parkujú na ceste a chodníkoch a bránia posypu 

a odhrňovaniu snehu, fréza musí schádzať z chodníka. Ak sa to nezlepší, budú stále úseky 

neodpratané. Obec musí v prvom rade udržiavať verejné priestranstva – obchody, zdravotné 

stredisko, školy, pošta, obecný úrad a pod. – potom hlavné ťahy a až potom vedľajšie 

komunikácie, preto apelujem na určitú ľudskú toleranciu vzniknutých nedostatkov.   
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Uznesenia  prijaté na zasadaní OZ dňa  04.12.2019: 
 

 
 

K bodu 2: Schválenie programu zasadania, voľba návrhovej komisie, overovateľov 

zápisnice a menovanie zapisovateľa  

 

Uznesenie č. 56 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove  

 

A/ - s c h v á l i l o predložený program zasadania obecného zastupiteľstva bez pripomienok, 

 

B/ - z v o l i l o  overovateľov zápisnice :  Peter Kunc,  Mgr. Katarína Beblavá 

                                                               

 

 

 

K bodu4: Prerokovanie správy hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly 

 

 

 
 

Uznesenie č. 57 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove  

 

- berie na vedomie -    
 

Správu z kontroly stavu  vymáhania pohľadávok, plnenie záväzkov za obdobie január až     

október 2019 

 

 

 

K bodu 5:  Prerokovanie VZN č. 2/2019 o podmienkach prideľovania obecných nájomných 

bytov a o spôsobe výpočtu nájomného v bytoch postavených s podporou štátu 
 

 

 

Uznesenie č. 58 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove  

 

- schvaľuje  - VZN č. 2/2019 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov 

a o spôsobe výpočtu nájomného v bytoch postavených s podporou štátu 
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K bodu 6:  Prerokovanie VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školského 

zariadenia 

 

 

Uznesenie č. 59 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove 

 

 

- schvaľuje   -  VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školského zariadenia 

 

 

 

 

K bodu 7:  Prerokovanie VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Ruskov 

 

 

 

Uznesenie č. 60 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove 

 

 

- schvaľuje   -  VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Ruskov 

 

 

 

 

 

K bodu 8: Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský 

rok 2018/2019 

 

 

Uznesenie č. 61 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove 

 

 

- schvaľuje  - Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 

2018/2019 
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K bodu 9: Prerokovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Ruskov na roky 2019-

2023  

 

 

Uznesenie č. 62 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove 

 

 

- schvaľuje  - Komunitný plán sociálnych služieb obce Ruskov na roky 2019-2023  

 

 

 

K bodu 10:  Prerokovanie prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra obce Ruskov 
 

 

Uznesenie č. 63 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove 

 

 

A) - vzalo na vedomie: 1. -  informáciu zástupcu starostu obce o zákonných podmienkach  

                                            a predpokladoch na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce  

                                            a o spôsobe voľby hlavného kontrolóra, 

                                     2. -  informáciu zástupcu starostu obce, že v určenom termíne bola    

                                            obci doručená jedna písomná prihláška kandidáta na funkciu     

                                            hlavného kontrolóra obce - p. Františka Horňáka. 

 

B) - volí do funkcie hlavného kontrolóra obce Ruskov p. Františka Horňáka v súlade s § 18a,  

              ods. 3 zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení na dobu  6 rokov  do 16. 12. 2025 

 

C) - schvaľuje plat hlavného kontrolóra obce a určuje mu pracovný úväzok 0,3 v súlade  

              s § 18c, ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. 

 

 

K bodu 11:  Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku 
 

 

 

Uznesenie č. 64 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove 

 
- Schvaľuje - Žiadosť Petra Novotného a Danky Novotnej o odkúpenie časti pozemku – 

formou  osobitého zreteľa,  na základe znaleckého posudku v celkovej výmere 58 m2. 
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Uznesenie č. 65 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove 

 

- Schvaľuje - Žiadosť Ing. Petra Kačmarika o odkúpenie časti pozemku – formou 

osobitého zreteľa,  na základe znaleckého posudku v celkovej výmere 15 m2. 

 

 

 

K bodu 12:  Návrh na odmenu hlavného kontrolóra 

 

 

Uznesenie č. 66 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove 

 

A) - vzalo na vedomie -  návrh starostu obce Ruskov na jednorazovú  odmenu hlavnému 

kontrolórovi obce Ruskov 

B)  -schvaľuje – jednorazovú odmenu hlavnému kontrolórovi obce Ruskov vo výške jedného 

mesačného platu 

 

 

K bodu 13:  Zmena rozpočtu RO č. 5,  6 a 7 

 

 

Uznesenie č. 67 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove 

A) berie na vedomie 

 

 

Zmenu rozpočtu č. 5 

 

V súlade s ods. 1 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem obecnému zastupiteľstvu 

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo 

štátneho rozpočtu, z EÚ a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, 

z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru. 
V súlade s ods. 2 písm. b) a c) a d)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov návrh na rozpočtové opatrenie rozpočtu Obce  
Ruskov 

 

 

Zmenu rozpočtu č. 6 

 
V zmysle § 14 ods. 1 a 2 písm. b), c) zákona č.583/2004 Z. z . o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme zmenu rozpočtu. 
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V súlade s ods. 2 písm. b), c)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na 
rozpočtové opatrenie rozpočtu Základnej školy Ruskov 

 

 

Zmenu rozpočtu č. 7 

 

V zmysle § 14 ods. 1 písm. zákona č.583/2004 Z. z . o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem obecnému zastupiteľstvu 

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo 

štátneho rozpočtu, z EÚ a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, 

z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru návrh zmeny 

rozpočtu Materskej školy  Ruskov 

 

 

B) schvaľuje 

 

Zmenu rozpočtu č. 5 

 

V súlade s ods. 1 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z EÚ a iných 

prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu 

verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru. 
V súlade s ods. 2 písm. b) a c) a d)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov návrh na rozpočtové opatrenie rozpočtu Obce  
Ruskov 

 

 

Zmenu rozpočtu č. 6 

 
V súlade s ods. 2 písm. b), c)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmenu rozpočtu Základnej školy  Ruskov 

 

 

K bodu 14:  Prerokovanie VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

            a drobné stavebné odpady na území obce Ruskov 

 

 

Uznesenie č. 68 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove 

 

 

- schvaľuje   - VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Ruskov 
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K bodu 15:  Prerokovanie VZN 6/2019 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za 

predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje, dani za užívanie verejného 

priestranstva 

 

 

Uznesenie č. 69 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove 

 

 

- schvaľuje   - VZN 6/2019 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty, 

dani za nevýherné hracie prístroje, dani za užívanie verejného priestranstva 

 

 

 

 

K bodu 16:  Plán kultúrno spoločenských podujatí pre rok 2020 

 

 

Uznesenie č. 70 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove 

 

- Schvaľuje - Plán kultúrno spoločenských podujatí pre rok 2020 

 

 

 

 

Záverom zástupca  starostu obce Martin  Smrčo poďakoval poslancom a prítomným 

zamestnancom za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva o 20:00  hod. 

  

      

 
      

 Peter Smrčo    

 starosta obce    

                                                 

 

                                                                   overovatelia zápisnice: ................................................. 

                

          ................................................... 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Vyhotovil: Ján Češkovič                       Zápisnica bola podpísaná 

 

V Ruskove   04.12.2019 


