Zápisnica č. 14
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ruskov,
konaného dňa 30.06.2021.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
poslanci : Beblavá Katarína, Mgr., Peter Borecký, Jozef Čorňák, Filo Peter, Ing. PhD,
Mikloš Viktor, Ing., Smrčo Martin, RNDr., Kunc Peter, Dušan Novotný
Ospravedlnení: Rastislav Kinlovič
hlavný kontrolór obce: František Horňák ,
ďalší prítomní - podľa prezenčnej listiny
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Schválenie programu zasadania, overovateľov zápisnice a menovanie zapisovateľa
Kontrola plnenia prijatých uznesení
Schválenie RO č. 6 až 11
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
Záverečný účet Obce Ruskov a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021
8. Rôzne:
- Žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť TJ Lokomotíva Ruskov
- Žiadosti Petra Fila o odkúpenie časti obecných parciel
- Žiadosť Klubu vojenskej histórie Svoboda o odkúpenie vozidla UAZ 469
- Prerokovanie pridelenia uvoľneného nájomného bytu na základe poradovníka a doručených
podkladov žiadateľov

-

Informácia k možnosti rozšírenia kapacity MŠ

K bodu 2:
Zasadanie viedol starosta obce Peter Smrčo. Písomné poklady k rokovaniu boli poslancom doručené
v elektronickej forme v dostatočnom časovom predstihu. Pred zasadnutím požiadal o doplnenie
programu rokovania.
Program zasadania a overovateľ zápisnice boli schválené všetkými prítomnými poslancami

Overovatelia zápisnice: Jozef Čorňák, Peter Kunc
Zapisovateľ: Ján Češkovič
Prijaté uznesenie č. 125

Hlasovanie:

ZA 7 poslancov

K bodu 3:
Ostatné prijaté uznesenia sú splnené
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K bodu 4:
Starosta obce predložil k schváleniu RO č. 6 až 11
Prijaté uznesenie č. 126

Hlasovanie:

ZA 7 poslancov

K bodu 5:
Hlavný kontrolór obce predložil na rokovanie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu

záverečného účtu obce za rok 2020
Prijaté uznesenie č. 127

Hlasovanie:

ZA 7 poslancov

K bodu 6:

Starosta obce predložil na schválenie Záverečný účet Obce Ruskov a rozpočtové
hospodárenie za rok 2020
Prijaté uznesenie č. 128

Hlasovanie:

ZA 7 poslancov

K bodu : 7
Hlavný kontrolór obce predložil na rokovanie OZ plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2021
Prijaté uznesenie č. 129

Hlasovanie:

ZA 7 poslancov

Na rokovanie došiel s ospravedlneným meškaním Dušan Novotný – poslanec OZ

K bodu 8:
a) Žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť TJ Lokomotíva Ruskov
Starosta informoval o žiadosti TJ o poskytnutie dotácie, ktorá vzhľadom na postup do vyššej
súťaže bola vo výške 9 000., €.
Po zdôvodnení Petrom Kuncom, bola táto čiastka rozdelená na dve časti pre rok 2021 vo
výške 4 500., € a pre rok 2021 bude rozpočtovaná čiastka 4 500., € v novom rozpočte na rok
2022
Prijaté uznesenie č. 130

Hlasovanie: ZA 7 poslancov
Zdržal sa:
1 poslanec
RNDr. Martin Smrčo
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b) Žiadosti Petra Fila o odkúpenie časti obecných parciel - vec osobitného zreteľa
Starosta vysvetlil prečo sa na tri žiadosti Petra Fila nedá prihliadať ako na vec osobitného
zreteľa.
Po vyjasnení bola na schválenie predložená iba žiadosť o odkúpenie parcely č.
Prijaté uznesenie č. 131

Hlasovanie:

ZA 8 poslancov

c) Žiadosť Klubu vojenskej histórie Svoboda o odkúpenie vozidla UAZ 469
Starosta Peter Smrčo predložil na prerokovane žiadosť o odkúpenie vozidla UAZ, ktoré je
nepoužiteľné z dôvodu vysokej opotrebovanosti, nefunkčné a s neúnosnou vysokou spotrebou.
Klub vojenskej histórie plánuje toto vozidlo vzhľadovo zrekonštruovať a vystaviť ho v svojom
Múzeu vojenskej techniky.
Prijaté uznesenie č. 132

Hlasovanie:

ZA 8 poslancov

d) Prerokovanie pridelenia uvoľneného nájomného bytu na základe poradovníka a doručených
podkladov žiadateľov
Starosta informoval poslancov o voľnom nájomnom byte. Záujemcom o byt, ktorí podali
žiadosť, bola zaslaná v súlade s platným poradovníkom výzva na predloženie podkladov pre
posúdenie oprávnenosti na pridelenie nájomného bytu. Vzhľadom na to, že ani jedná žiadosť
nespĺňala požiadavky na pridelenie bytu, nebol byt podľa platného poradovníka pridelený.

Prijaté uznesenie č. 133

Hlasovanie:

ZA 8 poslancov

Ing. Viktor Mikloš informoval o podnetoch a sťažnostiach občanov na neprijatie deti do MŠ.
Starosta obce informoval o tom, že o prijatí dieťaťa do MŠ rozhoduje riaditeľka školy. Zároveň
poukázal na to, že obec nemá dostatočné priestorové kapacity ani možnosti na ich rozšírenie.
Jediným riešením je výstavba novej MŠ. Žiadosť je pripravená, čakáme na vyhlásenie výzvy.
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Uznesenia prijaté na zasadaní OZ dňa 30.6.2021:
K bodu 2: Schválenie programu zasadania, overovateľov zápisnice a menovanie
zapisovateľa
Uznesenie č. 125
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 :
C/ - za zapisovateľa bol menovaný Ján Češkovič

9. K bodu 4: Schválenie RO č. 6 až 11
Uznesenie č. 126

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove

berie na vedomie
Zmenu rozpočtu č. 6
-

Oznámenie zmeny rozpočtu Základnej školy Ruskov 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 v súlade s ods. 1 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa
29.12.2020

Zmenu rozpočtu č. 7

-

Oznámenie zmeny rozpočtu Materskej školy Ruskov 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 v súlade s ods. 1 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa
29.12.2020
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Zmenu rozpočtu č. 8
-

Oznámenie zmeny rozpočtu Obce Ruskov 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 v súlade s ods. 1 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 29.12.2020

Zmenu rozpočtu č. 9
Oznámenie zmeny rozpočtu Obce Ruskov rozpočtovým opatrením vykonaným
v súlade s ods. 2 písm. c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonaným starostom
obce vo výške schváleného limitu dňa 29.12.2020
Zmenu rozpočtu č. 10
-

-

Oznámenie zmeny rozpočtu Obce Ruskov rozpočtovým opatrením vykonaným
v súlade s ods. 2 písm. c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonaným starostom
obce vo výške schváleného limitu dňa 30.12.2020

Zmenu rozpočtu č. 11
-

Oznámenie zmeny rozpočtu Obce Ruskov rozpočtovým opatrením vykonaným
v súlade s ods. 2 písm. c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonaným starostom
obce vo výške schváleného limitu dňa 31.12.2020

K bodu 5: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za
rok 2020
Uznesenie č. 127
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
berie na vedomie - Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce
za rok 2020
K bodu 6: Schválenie záverečného účtu Obce Ruskov a rozpočtového hospodárenia
za rok 2020
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Uznesenie č. 128
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
a) berie na vedomie - Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného
účtu obce za rok 2020
b) schvaľuje - záverečný účet Obce Ruskov a rozpočtového hospodárenia bez výhrad
K bodu 7: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021
Uznesenie č. 129
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
schvaľuje - plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021

K bodu 8:
a) Žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť TJ Lokomotíva Ruskov

Uznesenie č. 130
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
Schvaľuje - a) poskytnutie dotácie na činnosť TJ Lokomotíva Ruskov na celú súťaž
2021/2022 vo výške 4 500., € (slovom štyritisícpäťsto eur)
b)zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2021
b) Žiadosti Petra Fila o odkúpenie časti obecných parciel

Uznesenie č. 131
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
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Schvaľuje - žiadosti o odkúpenie časti obecných parciel v k.u. Ruskov, ktoré susedia
s parcelou, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa
c) Žiadosť Klubu vojenskej histórie Svoboda o odkúpenie vozidla UAZ 469

Uznesenie č. 132
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
Schvaľuje – odpredaj obecného majetku – vozidla UAZ 469 za dohodnutú cenu 1 euro
(slovom jedno euro)
Uznesenie č. 133
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
schvaľuje – pridelenie nájomného bytu podľa príslušného zákona 443/2020 Z.z.
nájomcovi Pavlovi Miklošovi
Záverom starosta obce Peter Smrčo poďakoval poslancom a prítomným občanom za aktívnu
účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva o 19:20 hod.

Peter Smrčo
starosta obce
overovatelia zápisnice: ...................................................
...................................................
Vyhotovil: Ján Češkovič
V Ruskove 30.6.2021

Zápisnica bola podpísaná
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