Zápisnica č. 17
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ruskov,
konaného dňa 15.12.2021
___________________________________________________________________________
Prítomní:
poslanci : Beblavá Katarína, Mgr., Peter Borecký, Ing. Viktor Mikloš, Filo Peter, Ing. PhD,
Smrčo Martin, RNDr., Jozef Čorňák, Kunc Peter
Ospravedlnení: Dušan Novotný, Rastislav Kinlovič
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
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky
Schválenie rozpočtového opatrenia č. 6,7
Prerokovanie VZN č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Ruskov
7. Prerokovanie VZN č. 5/2021 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj
8. Prerokovanie žiadosti Slovak Telekom, a.s. Bratislava o vydanie územného rozhodnutia
o umiestnení stavby
9. Prerokovanie Zmluvy č. 1475/VSD/2021 o zriadení vecného bremena k stavbe „Ruskov,
Kostolná – rozšírenie NN siete“
10. 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 schválením programu rokovania
predložil návrh na doplnenie programu o bod:
- Schválenie rozpočtového opatrenia č. 6, 7
- prerokovanie Zmluvy č. 1475/VSD/2021 o zriadení vecného bremena k stavbe

„Ruskov, Kostolná – rozšírenie NN siete“
Program zasadania s doplnením a overovateľov zápisnice boli schválené všetkými prítomnými
poslancami.

Overovatelia zápisnice: Mgr. Katarína Beblavá, Peter Borecký
Zapisovateľ: Ján Češkovič
Prijaté uznesenie č. 159

Hlasovanie:

ZA 7 poslancov
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K bodu 3:
Uznesenia boli splnené

K bodu 4:
Starosta obce predložil na rokovanie správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky
Prijaté uznesenie č. 160

Hlasovanie:

ZA 7 poslancov

K bodu 5: Starosta predložil na rokovanie rozpočtové opatrenia č. 6 a 7
Prijaté uznesenie č. 161

Hlasovanie:

ZA 7 poslancov

K bodu 6:
Starosta obce predložil na schválenie VZN č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ruskov
Prijaté uznesenie č. 162

Hlasovanie:

ZA 7 poslancov

K bodu : 7

Starosta obce predložil na schválenie VZN č. 5/2021 o ustanovení miestneho poplatku za
rozvoj

Prijaté uznesenie č. 163

Hlasovanie:

ZA 7 poslancov

K bodu : 8

Starosta obce predložil na prerokovanie žiadosť Slovak Telekom, a.s. Bratislava o vydanie
územného rozhodnutia o umiestnení stavby

Prijaté uznesenie č. 164

Hlasovanie:

ZA 7 poslancov
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K bodu : 9

Starosta obce na prerokovanie Zmluvu č. 1475/VSD/2021 o zriadení vecného bremena
k stavbe „Ruskov, Kostolná – rozšírenie NN siete“

Prijaté uznesenie č. 165

Hlasovanie:

ZA 7 poslancov

K bodu : 10
Poslanci Martin Smrčo a Viktor Mikloš upozornili na poškodený chodník na Ďurkovskej ulici, ku
ktorému došlo po realizácií prípojky k rodinnému domu. Po diskusii bolo odporučené upozorniť
listom Okresný úrad Košice – okolie, odbor dopravy, ktorý je oprávnený v tejto veci voči
stavebníkovi konať.
V ďalšej diskusii bola vznesená pripomienka k hluku a znečisťovaniu ovzdušia činnosťou sušičky
obilia pracujúcej na poľnohospodárskom dvore. Nakoľko je to nová sušička, ktorá spĺňa prísne normy
pre jej fungovanie, zo strany družstva nedochádza k porušovaniu zákonnosti pre jej fungovanie.
Do budúcna bude potrebné vopred upozorniť občanov o tom, že je to sezónna práca po zbere úrody,
ktorá sa takto musí spracovávať na ďalšie uskladnenie.
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Uznesenia prijaté na zasadaní OZ dňa 15.12.2021:
K bodu 2: Schválenie programu zasadania, overovateľov zápisnice a menovanie
zapisovateľa
Uznesenie č. 159
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

K bodu 4:

správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky

Uznesenie č. 160

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
Berie na vedomie - správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky

K bodu 5: Schválenie RO č. 6,7
Uznesenie č. 161
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove

(a) Berie na vedomie
Zmenu rozpočtu č. 6
-

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
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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

Zmenu rozpočtu č. 7
-

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

b) schvaľuje
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 – pre MŠ Ruskov.
Zmenu rozpočtu č. 7
- 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.

K bodu 6: VZN č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce
Uznesenie č. 162
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
schvaľuje - VZN č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce
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K bodu 7: VZN č. 5/2021 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

Uznesenie č. 163
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
schvaľuje – VZN č. 5/2021 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

K bodu 8: žiadosť Slovak Telekom, a.s. Bratislava o vydanie územného rozhodnutia

o umiestnení stavby

Uznesenie č. 164

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
neschvaľuje – návrh Slovak Telekom, a.s. Bratislava o vydanie územného rozhodnutia
o umiestnení stavby

K bodu 9: Zmluva č. 1475/VSD/2021 o zriadení vecného bremena k stavbe „Ruskov,

Kostolná – rozšírenie NN siete“

Uznesenie č. 165

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
schvaľuje – Zmluvu č. 1475/VSD/2021 o zriadení vecného bremena k stavbe „Ruskov,
Kostolná – rozšírenie NN siete“

6

Záverom starosta obce Peter Smrčo poďakoval poslancom za aktívnu účasť a ukončil
zasadnutie obecného zastupiteľstva o 18:00 hod.

Peter Smrčo, v.r.
starosta obce

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

Vyhotovil: Ján Češkovič
V Ruskove 15.12.2021
Zápisnica bola podpísaná
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