Zápisnica č. 15
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ruskov,
konaného dňa 10.08.2021.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
poslanci : Beblavá Katarína, Mgr., Peter Borecký, Jozef Čorňák,
Smrčo Martin, RNDr., Kunc Peter, Rastislav Kinlovič
Ospravedlnení: Ing. Viktor Mikloš, Dušan Novotný, Filo Peter, Ing. PhD,
hlavný kontrolór obce: ospravedlnený
ďalší prítomní - podľa prezenčnej listiny
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Schválenie programu zasadania, overovateľov zápisnice a menovanie zapisovateľa
Kontrola plnenia prijatých uznesení
Schválenie RO č.2
Prerokovanie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy s VVS, a.s. o spôsobe a podmienkach
prevzatia výkonu správy majetku:
a) Lokalita Ďurkovská ulica
b) Lokalita Olšavská ulica
6. Kúpa nehnuteľnosti pred rímskokatolíckym kostolom za účelom vytvorenia odstavnej
plochy
7. Prerokovanie žiadosti MŠ Ruskov o úpravu výšky príspevku na čiastočnú úhradu
školského zariadenia
8. Rôzne

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: Katarína Beblavá, Mgr., Martin Smrčo, RNDr.
Zapisovateľ: Ján Češkovič
Prijaté uznesenie č. 134

Hlasovanie:

ZA 6 poslancov

K bodu 3:
Ostatné prijaté uznesenia sú splnené
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K bodu 4:
Starosta obce predložil k schváleniu RO č. 2
Prijaté uznesenie č. 135

Hlasovanie:

ZA 6 poslancov

K bodu 5:

Starosta obce predložil na schválenie Zmluvy s VVS, a.s. o uzavretí budúcich zmluv
o spôsobe a podmienkach prevzatia výkonu správy majetku. Jedná sa o predlženie vodovodu
a kanalizácie v časti lokality na Olšavskej a Ďurkovskej ulici k novopostaveným rodinným
domom.
Prijaté uznesenie č. 136

Hlasovanie:

ZA 6 poslancov

K bodu : 6
Starosta obce predložil návrh na odkúpenie pozemku pred rímskokatolíckym kostolom, kde sa
nachádza v súčasnosti parčík. Po kúpe by sa z časti parčíka vyčlenila odstavná plocha, čím sa skvalitní
bezpečnosť cestnej premávky v tomto úseku štátnej cesty.
Prijaté uznesenie č. 137

Hlasovanie:

ZA 6 poslancov

K bodu : 7
Poslankyňa Mgr. Katarína Beblavá predložila na rokovanie OZ žiadosť MŠ Ruskov na úpravu
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školského zariadenia, ktorá bola prerokovaná v
Rade MŠ Ruskov 26.5.2021. Navrhla, aby sa výška upravila na jednotnú sumu pre všetky deti
navštevujúce materskú školu.
Prijaté uznesenie č. 138

Hlasovanie:

ZA 6 poslancov

K bodu : 8 Rôzne

-

Starosta obce informoval poslancov o stave využívania prenajatých priestorov v dome služieb
Taktiež podal informáciu o riešení nadmerného hluku pri smútočných obradoch v dome
smútku

Prijaté uznesenie č. 139

Hlasovanie:

ZA 6 poslancov
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Uznesenia prijaté na zasadaní OZ dňa 10.08.2021:
K bodu 2: Schválenie programu zasadania, overovateľov zápisnice a menovanie
zapisovateľa
Uznesenie č. 134
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 : Katarína Beblavá, Mgr., Martin Smrčo, RNDr.
C/ - za zapisovateľa bol menovaný Ján Češkovič

K bodu 4: Schválenie RO č. 2
Uznesenie č. 135

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
a) berie na vedomie
-

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. 2 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 10.08.2021

a) schvaľuje - v súlade s ods. 2 písm. d) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmenu
rozpočtu Obce Ruskov.
Zvýšenie príjmov finančných operácií o 48.390 €
Zvýšenie kapitálových výdavkov o 48.390 €

K bodu5: Prerokovanie zmlúv o uzavretí budúcej zmluvy s VVS, a.s. o spôsobe

a)
b)

a podmienkach prevzatia výkonu správy majetku:
Lokalita Ďurkovská ulica
Lokalita Olšavská ulica

3

Uznesenie č. 136
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
schvaľuje a) Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku miestnych rozvodov
verejného vodovodu v obci Ruskov vybudovaných v rámci stavby „IBV Ruskov –
predlženie verejného vodovodu“, lokalita Ďurkovská ul. na parc. „C“ č. 931/3
a 931/4 k.ú. Ruskov odbornou organizáciou Východoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou a.s.
b) Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku miestnych rozvodov
verejného vodovodu v obci Ruskov vybudovaných v rámci stavby „IBV Ruskov –
predlženie verejného vodovodu a kanalizácie“, lokalita Olšavská ul. na parc. „C“ č.
1070/101, 1070/83, p.č. „E“ 201/1, k.ú. Ruskov odbornou organizáciou
Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s.
K bodu 6: Kúpa nehnuteľnosti pred rímskokatolíckym kostolom za účelom vytvorenia
odstavnej plochy

Uznesenie č. 137
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
schvaľuje - kúpu nehnuteľnosti pred rímskokatolíckym kostolom v Ruskove na základe
znaleckého posudku
K bodu7: Prerokovanie žiadosti MŠ Ruskov o úpravu výšky príspevku na čiastočnú

úhradu školského zariadenia
Uznesenie č. 138
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
schvaľuje –
a) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školského zariadenia
na 20 € za jedno dieťa na mesiac
b) Prílohu č. 1 k VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školského zariadenia
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K bodu 8: Rôzne

Uznesenie č. 139

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
berie na vedomie návrh na zriadenie protihlukovej zábrany pred domom smútku. Úpravu odstavnej plochy pri dome
smútku a úpravu okolitej dopravnej infračtruktúry.

Záverom starosta obce Peter Smrčo poďakoval poslancom za aktívnu účasť a ukončil
zasadnutie obecného zastupiteľstva o 18:20 hod.

Peter Smrčo
starosta obce
overovatelia zápisnice: ...................................................
...................................................

Vyhotovil: Ján Češkovič
V Ruskove 10.8.2021

Zápisnica bola podpísaná
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