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Zápisnica č. 18 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ruskov,  

konaného dňa 01.02.2022    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:           

poslanci : Beblavá Katarína, Mgr., Peter Borecký, Jozef Čorňák, Filo Peter, Ing. PhD,  Kunc Peter 

    Mikloš Viktor, Ing.,  Smrčo Martin, RNDr., Dušan Novotný, Rastislav  Kinlovič 

Ospravedlnení:  

hlavný kontrolór obce:  

ďalší prítomní - podľa prezenčnej listiny        

                                                                   

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadania,  overovateľov zápisnice a menovanie zapisovateľa 

3. Schválenie Dodatku č. 1  k Nájomnej zmluve číslo zmluvy nájomcu 34/2021/NZ uzavretej 

13.12.2021 

4. Schválenie Zmluvy s VVS, a.s. Košice o postúpení práv a povinnosti stavebníka na stavbu 

„Kanalizácia – Ruskov“ 

5. Rôzne 
 

 

K bodu 2: 

 

Zasadanie viedol starosta obce Peter Smrčo. Písomné poklady k rokovaniu boli poslancom doručené 

v písomnej  forme.  

Program zasadania a overovateľ zápisnice boli schválené všetkými prítomnými poslancami 

Overovatelia zápisnice: Peter Borecký,  Katarína Beblavá, Mgr. 

Zapisovateľ: Ján Češkovič  

 
Prijaté uznesenie č.  166                                               Hlasovanie:       ZA  9   poslancov 

 

 

K bodu 3:  

 

Starosta obce predložil na rokovanie Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve s KSK. Dôvodom je oprava 

plochy na prenájom, ktorá bola v predošlej grafickej situácií zlé zadaná. 

 

 

Prijaté uznesenie č. 167                                       Hlasovanie:      ZA  9  poslancov 

 

K bodu 4: 

 

Starosta obce  informoval poslancov o výsledku rokovania s vedením VVS, a.s. ohľadom výstavby 

Kanalizačnej stoky na Slančíckej ulici (od šachty 36), ktorou by sa sfunkčnila kanalizácia z časti 

Vyšná rozhľadňa a vybudovala kanalizácia  od trafostanice po napojenie na  kanalizáciu na  Olšavskej 

ulici, (po šachtu 22) 

 

Prijaté uznesenie č. 168                                       Hlasovanie:      ZA  9  poslancov 
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Uznesenia  prijaté na zasadaní OZ dňa  01.02.2022: 

 

K bodu 2: Schválenie programu zasadania,  overovateľov zápisnice a menovanie 

zapisovateľa  

 

Uznesenie č. 166 

 

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 Borecký, Katarína Beblavá, Mgr. 

    

C/ - za zapisovateľa bol menovaný Ján Češkovič                                                            

 

 

K bodu 3:  Schválenie Dodatku č. 1  k Nájomnej zmluve číslo zmluvy nájomcu 34/2021/NZ 

uzavretej 13.12.2021 

 

Uznesenie č. 167 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove 

 

schvaľuje -  Dodatok č. 1  k Nájomnej zmluve číslo zmluvy nájomcu 34/2021/NZ uzavretej     

                     13.12.2021 

 

K bodu 4: Schválenie Zmluvy o postúpení práv a povinnosti stavebníka na stavbu 

„Kanalizácia – Ruskov“ 

 

Uznesenie č. 168 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove 

 

- schvaľuje -  Zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu časti 

stavby „Kanalizácia Ruskov“  
 
 Objekt 01 Kanalizačná sieť Ruskov 

        Stoka 1      PVC    DN 315      v dĺžke 499,37 m   

             ( od šachty 22 po šachtu 36   ) 

 

- Zriadenie vecného bremena na obecných pozemkoch bezplatne na celú cedovanú trasu 

vodovodu v obci  Ruskov v prospech VVS, a.s. Košice. 
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Záverom starosta obce Peter Smrčo poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie 

obecného zastupiteľstva o 18:00  hod. 

  

           

 Peter Smrčo, v.r.    

 starosta obce    

                                                 

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

                 

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

V Ruskove 01.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Vyhotovil: Ján Češkovič         Zápisnica bola podpísaná        


