Zápisnica č. 16
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ruskov,
konaného dňa 18.11.2021
___________________________________________________________________________
Prítomní:
poslanci : Beblavá Katarína, Mgr., Peter Borecký, Ing. Viktor Mikloš, Dušan Novotný,
Filo Peter, Ing. PhD, Smrčo Martin, RNDr., Rastislav Kinlovič
Ospravedlnení: Jozef Čorňák, Kunc Peter
hlavný kontrolór obce: František Horňák - ospravedlnený
ďalší prítomní - podľa prezenčnej listiny
Program:

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

Otvorenie
Schválenie programu zasadania, overovateľov zápisnice a menovanie zapisovateľa
Kontrola plnenia prijatých uznesení
Schválenie rozpočtových opatrení č. 3,4,5
Správy z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra
Prerokovanie VZN č. 1/2021 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v obci
Ruskov
7. Prerokovanie VZN č. 2/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo
obmedzené na určitý čas alebo určitom mieste na území obce Ruskov
8. Prerokovanie VZN č. 3/2021 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej
zelene na území obce Ruskov
9. Štatút obce Ruskov
10. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ruskov
11. Prerokovanie Nájomnej zmluvy 34/2021/NZ o nájme pozemku k.ú. Ruskov za účelom
zriadenia autobusových zastávok
12. Žiadosť o stanovisko k plánovanej výstavbe cesty
13. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecného majetku
14. Zmluva o zriadení vecného bremena s VSD, a.s. Košice
15. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti základnej školy Ruskov za školský rok 2020/2021
16. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej školy Ruskov, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2020/2021
17. Prerokovanie žiadosti o dotáciu na CVČ pre deti s trvalým pobytom v obci Ruskov
18. Návrh na zriadenie Spoločného stavebného úradu Ruskov
19. Rôzne:
Návrh na vyradenie prebytočného neupotrebiteľného majetku obce
Návrh na odmenu hlavnému kontrolórovi obce
K bodu 2:
Zasadanie viedol starosta obce Peter Smrčo. Písomné poklady k rokovaniu boli poslancom doručené
v elektronickej forme v dostatočnom časovom predstihu. Pred schválením programu rokovania
predložil návrh na doplnenie programu o bod: Schválenie zriadenia spoločného stavebného úradu.
Program zasadania s doplnením a overovateľ zápisnice boli schválené všetkými prítomnými
poslancami.

1

Overovatelia zápisnice: RNDr. Martin Smrčo, Rastislav Kinlovič
Zapisovateľ: Ján Češkovič
Prijaté uznesenie č. 140

Hlasovanie:

ZA 7 poslancov

K bodu 3:
Starosta obce predložil návrh na zrušenie uznesenia č. 121/2021 z 12.5.2021
Vzhľadom na to, že časti obecného majetku sú pre obec nevyužiteľné, odporučil predmetné
uznesenie zrušiť. O žiadostiach navrhol rozhodnúť ako o prevode hodnom osobitného zreteľa
Prijaté uznesenie č. 141

Hlasovanie:

ZA 7 poslancov

K bodu 4:
Starosta obce predložil na schválenie rozpočtové opatrenia obce č. 3, 4, 5
Prijaté uznesenie č. 142

Hlasovanie:

ZA 7 poslancov

K bodu 5:
Starosta obce predložil na rokovanie správy z kontrol hlavného kontrolóra obce

Poslanci predložili návrh, aby v správach boli navrhované opatrenia k zisteným nedostatkom
Prijaté uznesenie č. 143

Hlasovanie:

ZA 7 poslancov

K bodu : 6

Starosta obce predložil na schválenie VZN č. 1/2021 o určení názvov ulíc a iných verejných
priestranstiev v obci Ruskov
Prijaté uznesenie č. 144

Hlasovanie:

ZA 7 poslancov

K bodu : 7

Starosta obce predložil na schválenie VZN č. 2/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je
zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo určitom mieste na území obce Ruskov.
Poslanci navrhli doplniť VZN o výšku pokút za nedodržiavanie zakázaných činnosti a
obmedzení
Prijaté uznesenie č. 145

Hlasovanie:

ZA 7 poslancov
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K bodu : 8

Starosta obce predložil na schválenie VZN č. 3/2021 o pravidlách na udržiavanie čistoty
v obci a ochranu verejnej zelene na území obce Ruskov
Prijaté uznesenie č. 146

Hlasovanie:

ZA 7 poslancov

Hlasovanie:

ZA 7 poslancov

K bodu : 9

Starosta obce predložil na schválenie Štatút obce
Prijaté uznesenie č. 147

K bodu : 10

Starosta obce predložil na schválenie Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Ruskov. Poslanci navrhli aby dĺžka nájmu majetku schválená starostom bola bez súhlasu
OZ 10 dní.
Prijaté uznesenie č. 148

Hlasovanie:

ZA 7 poslancov

K bodu : 11

Starosta obce predložil na schválenie Nájomnú zmluvu 34/2021/NZ o nájme pozemku k.ú
Ruskov za účelom zriadenia autobusových zastávok. Návrh predkladá Košický samosprávny
kraj.
Prijaté uznesenie č. 149

Hlasovanie:

ZA 7 poslancov

K bodu : 12

Starosta obce predložil na schválenie Žiadosť Ing. Patrika Nagya o zaujatie stanoviska
k plánovanej výstavbe cesty nakoľko by podľa návrhu časť cesty mala viesť po obecnom
pozemku.
Prijaté uznesenie č. 150

Hlasovanie:

ZA 7 poslancov

K bodu : 13

Starosta obce predložil na schválenie žiadosti Ing. Miroslava Lišku a Emilie Valašekovej
o odkúpenie obecného majetku – vec osobitného zreteľa

Prijaté uznesenie č. 151

Hlasovanie: ZA 6 poslancov
Zdržal sa: 1 Peter Filo, Ing., PhD.
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K bodu : 14

Starosta obce predložil na schválenie Zmluvu o zriadení vecného bremena s VSD, a.s. Košice,
Jedná sa o umiestnenie elektro-energetického zariadenia na parc. C KN č. 1163/1 za účelom
rozšírenia siete k novým rodinným domom

Prijaté uznesenie č. 152

Hlasovanie:

ZA 7 poslancov

K bodu : 15

Starosta obce predložil na schválenie Správa o výchovnovzdelávacej činnosti základnej školy
Ruskov za školský rok 2020/2021
Prijaté uznesenie č. 153

Hlasovanie:

ZA 7 poslancov

K bodu : 16

Starosta obce predložil na schválenie Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej školy
Ruskov, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Prijaté uznesenie č. 154

Hlasovanie:

ZA 7 poslancov

K bodu : 17

Starosta obce predložil na schválenie žiadosti o dotáciu na CVČ pre deti s trvalým pobytom
v obci Ruskov
Prijaté uznesenie č. 155

Hlasovanie:

ZA 7 poslancov

K bodu : 18

Starosta obce predložil na rokovanie návrh na zriadenie Spoločného stavebného úradu
Ruskov, ktorý bol iniciovaný zo strany niektorých obcí Slanského mikroregiónu za
účelom skvalitnenia práce na úseku stavebných konaní pri povoľovaní stavieb
a stavebných činností
Prijaté uznesenie č. 156

Hlasovanie:

ZA 7 poslancov
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K bodu : 19

Starosta obce predložil na rokovanie návrh na vyradenie prebytočného neupotrebiteľného
DHM vyradeného 1.3.2021 inventarizačnou komisiou:

I.
Dlhodobý hmotný majetok – motorové vozidlo
Dôvod vyradenia:
Uvedený majetok sa navrhuje vyradiť z dôvodu morálneho opotrebovania a technickej
zastaralosti a sústavného narastania nákladov na opravy, lebo dopravný prostriedok bol čoraz
poruchovejší. Inventarizačná komisia na základe tejto skutočnosti odporúča tento vyradiť
z evidencie a následným symbolickým predajom.
Prílohy:
Inventárna karta majetku
Návrh na vyradenie
II.
Dlhodobý hmotný majetok – inventár
Dôvod vyradenia:
Uvedený majetok sa navrhuje vyradiť z dôvodu morálneho opotrebovania a technickej
zastaralosti a sústavného narastania nákladov na opravy, lebo zariadenie a prevádzkové
zariadenie je neupotrebiteľné. Inventarizačná komisia na základe tejto skutočnosti odporúča
tento vyradiť z evidencie a následným odvozom na šrotovisko.
Prílohy:
Inventárna karta majetku
Návrh na vyradenie
III.
Dlhodobý hmotný majetok – pracovný stroj a zariadenie
Dôvod vyradenia:
Uvedený majetok sa navrhuje vyradiť z dôvodu morálneho opotrebovania a technickej
zastaralosti a sústavného narastania nákladov na opravy, lebo zariadenie a prevádzkové
zariadenie bolo neupotrebiteľné. Inventarizačná komisia na základe tejto skutočnosti
odporúča tento vyradiť z evidencie a následným odvozom na šrotovisko.
Prílohy:
Inventárna karta majetku
Návrh na vyradenie
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IV.
Dlhodobý hmotný majetok – inventár
Dôvod vyradenia:
Uvedený majetok sa navrhuje vyradiť z dôvodu morálneho opotrebovania a technickej
zastaralosti a sústavného narastania nákladov na opravy, lebo zariadenie a prevádzkové
zariadenie bolo neupotrebiteľné, polámané sedadlá, prepadnutá podlaha, vylámané zábradlie .
Inventarizačná komisia na základe tejto skutočnosti odporúča tento vyradiť z evidencie
a následným odvozom na šrotoviskom, použiteľné železné profily sa využijú na ďalšie
použitie pre potreby obce, 2 časti sa zaradia do majetku ako lavice v dome smútku 2 x
4.119,71 €.
Prílohy:
Inventárna karta majetku
Návrh na vyradenie
Prijaté uznesenie č. 157

Hlasovanie:

ZA 7 poslancov

Starosta obce predložil na rokovanie návrh na odmenu hlavného kontrolóra obce
Prijaté uznesenie č. 158

Hlasovanie:

ZA 7 poslancov
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Uznesenia prijaté na zasadaní OZ dňa 18.11.2021:
K bodu 2: Schválenie programu zasadania, overovateľov zápisnice a menovanie
zapisovateľa
Uznesenie č. 140
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 : RNDr. Martin Smrčo, Rastislav Kinlovič
C/ - za zapisovateľa bol menovaný Ján Češkovič
K bodu 3:
Uznesenie č. 141
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove

a) berie na vedomie
-

zdôvodnenie zrušenia predmetného uznesenia

b) ruší uznesenie číslo 121/2021 z 12.5.2021
K bodu 4: Schválenie RO č. 3,4,5
Uznesenie č. 142
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
a) berie na vedomie
Zmenu rozpočtu č. 3
-

Oznámenie zmeny 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
v súlade s ods. 1 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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-

Návrh na rozpočtové opatrenie rozpočtu Obce Ruskov v súlade s ods. 2 písm. b), c) a d) § 14
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Zmenu rozpočtu č. 4
-

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

-

Návrh na rozpočtové opatrenie rozpočtu ZŠ Ruskov 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 č. 5
-

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

-

Návrh na rozpočtové opatrenie rozpočtu MŠ Ruskov 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

b) schvaľuje
Zmenu rozpočtu č. 3
- v súlade s ods. 2 písm. b) c) a d) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – pre Obec Ruskov.
Zmenu rozpočtu č. 4
- 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 – pre ZŠ Ruskov.
Zmenu rozpočtu č. 5
- 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 – pre MŠ Ruskov.
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K bodu5: Správy z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra

Uznesenie č. 143

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove

Berie na vedomie
a) Správu z kontroly nakladania s finančnými prostriedkami obce za 1. polrok 2021,
účtovné doklady výberovým spôsobom, so zameraním na dodržiavanie zákona č.
357/2015 o finančnej kontrole a zákona č. 431/2002 o účtovníctve
b) Správu z kontroly vedenia pokladne a dodržiavania príslušných predpisov

K bodu 6: VZN č. 1/2021 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v obci
Ruskov
Uznesenie č. 144
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
schvaľuje - VZN č. 1/2021 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v obci
Ruskov
K bodu7: VZN č. 2/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené

na určitý čas alebo určitom mieste na území obce Ruskov
Uznesenie č. 145
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
schvaľuje – VZN č. 2/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené
na určitý čas alebo určitom mieste na území obce Ruskov
K bodu 8: VZN č. 3/2021 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej

zelene na území obce Ruskov
Uznesenie č. 146
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
schvaľuje – VZN č. 3/2021 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej
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zelene na území obce Ruskov
K bodu 9: Štatút obce Ruskov

Uznesenie č. 147

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
schvaľuje – Štatút obce Ruskov
K bodu 10: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ruskov

Uznesenie č. 148

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
schvaľuje – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ruskov
K bodu 11: Nájomná zmluva 34/2021/NZ o nájme pozemku k.ú. Ruskov za účelom zriadenia

autobusových zastávok

Uznesenie č. 149

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
schvaľuje – Nájomnú zmluvu, číslo zmluvy nájomcu 34/2021/NZ uzatvorenú podľa § 663
a nasl. Občianskeho zákonníka v plnom znení o nájme pozemku k.ú. Ruskov za účelom
zriadenia autobusových zastávok na obdobie 10 rokov od účinnosti zmluvy.
K bodu 12: Žiadosť o stanovisko k plánovanej výstavbe cesty

Uznesenie č. 150
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
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Berie na vedomie - žiadosť Ing. Patrika Nagya a zároveň nesúhlasí s poskytnutím obecného
pozemku za účelom výstavby cesty k súkromným pozemkom.
K bodu 13: žiadosti Ing. Miroslava Lišku a Emílie Valášekovej o odkúpenie obecného

majetku – vec osobitného zreteľa
Uznesenie č. 151

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
a) schvaľuje –predaj nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 769 ako parcela č. 694/2
o výmere 1098 m2 pre katastrálne územie Ruskov, obce Ruskov, okresu Košice-okolie
odčlenením parcely registra „C“ ako parcely č. 694/4 zastavaná plocha a nádvorie
s výmerou 423m2 bez stavieb, porastov či oplotení Ing. Miroslavovi Liškovi,
nar.01.07.1977, bytom Ruskov 467, 044 19 Ruskov, za kúpnu cenu 1290,00 eur
dohodnutú podľa znaleckého posudku Ing. Jána Bugatu č. 77/2021 splatnú pri
podpísaní zmluvy. Ide o prevod hodný osobitného zreteľa vzhľadom na charakter
nehnuteľnosti zastavanej plochy a nádvoria, pre obec nevyužiteľnej na verejné
záujmy, parc.č. 694/4 polohovo patri a bude pričlenená k susednej parcele kupujúceho
parc.č. 689 .
b) schvaľuje – predaj nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 769 ako parcela č. 694/2
o výmere 1098 m2 pre katastrálne územie Ruskov, obce Ruskov, okresu Košice-okolie
odčlenením parcely registra „C“ parcela č. 694/5 zastavaná plocha a nádvorie
s výmerou 332m2 bez stavieb, porastov či oplotení Emílii Valášekovej,
nar.26.11.1938, bytom Ruskov 428, 044 19 Ruskov, za kúpnu cenu 1010,00 eur
dohodnutú podľa znaleckého posudku Ing. Jána Bugatu č. 77/2021 splatnú pri
podpísaní zmluvy. Ide o prevod hodný osobitného zreteľa vzhľadom na charakter
nehnuteľnosti zastavanej plochy a nádvoria, pre obec nevyužiteľnej na verejné
záujmy, parc.č. 694/5 polohovo patri a bude pričlenená k susednej parcele kupujúceho
parc.č. 689 .

K bodu 14: Zmluva o zriadení vecného bremena s VSD, a.s. Košice

Uznesenie č. 152

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
schvaľuje – Zmluvu číslo 1475/VSD/2021 o zriadení vecného bremena uzavretú s VSD, a.s.
Košice podľa ust. §151n a násl. Zákona č. 40/1964 Zb
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K bodu 15: Správu o výchovnovzdelávacej činnosti základnej školy Ruskov za školský rok

2020/2021
Uznesenie č. 153

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
schvaľuje – Správu o výchovnovzdelávacej činnosti základnej školy Ruskov za školský rok
2020/2021

K bodu 16: Správu o výchovnovzdelávacej činnosti materskej školy Ruskov, jej výsledkoch

a podmienkach za školský rok 2020/2021

Uznesenie č. 154

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
schvaľuje – Správu o výchovnovzdelávacej činnosti materskej školy Ruskov, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2020/2021
K bodu 17: Prerokovanie žiadosti o dotáciu na CVČ pre deti s trvalým pobytom

v obci Ruskov
Uznesenie č. 155

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
schvaľuje – dotácie na základe Zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové
vzdelávanie detí pre:
a)
b)
c)
d)

DOMKA – Združenie seleziánskej mládeže, Tri hôrky 17, Košice
Jazero n.o. – Galaktická 9, Košice
Základná škola s materskou školou sv. Marka Križana, Rehoľná 2, Košice-Krásna
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice
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K bodu : 18

Zriadenie Spoločného stavebného úradu Ruskov
Uznesenie č. 156
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
schvaľuje – Zriadenie Spoločného stavebného úradu Ruskov

K bodu : 19

Vyradenie prebytočného neupotrebiteľného majetku obce
Uznesenie č. 157
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
a) Berie na vedomie
I. Dlhodobý hmotný majetok – motorové vozidlo
II. Dlhodobý hmotný majetok – inventár
III. Dlhodobý hmotný majetok – pracovný stroj a zariadenie
IV. Dlhodobý hmotný majetok – inventár
b) Súhlasí - s vyradením a s likvidáciou majetku obce podľa návrhu komisie

Návrh na odmenu hlavného kontrolóra obce
Uznesenie č. 158

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove

a) berie na vedomie
Návrh starostu obce, ktorý v zmysle článku II Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na
rok 2021 a § 20 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a schváleného rozpočtu Obce
Ruskov na rok 2021 na vyplatenie odmeny 100 EUR zamestnancovi obce Ruskov –
hlavnému kontrolórovi.
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b) schvaľuje
jednorazovú odmenu hlavnému kontrolórovi obce Ruskov vo
výške 100 €

Záverom starosta obce Peter Smrčo poďakoval poslancom za aktívnu účasť a ukončil
zasadnutie obecného zastupiteľstva o 19:30 hod.

Peter Smrčo, v.r.
starosta obce

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

Vyhotovil: Ján Češkovič
V Ruskove 18.11.2021
Zápisnica bola podpísaná
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