Zápisnica č. 19
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ruskov,
konaného dňa 29.03.2022
___________________________________________________________________________
Prítomní:
poslanci : Mgr., Peter Borecký, Jozef Čorňák, Mikloš Viktor, Ing., Smrčo Martin, RNDr.,
Dušan Novotný, Rastislav Kinlovič
Ospravedlnení: Beblavá Katarína, Mgr., Filo Peter, Ing. PhD, Kunc Peter,
hlavný kontrolór obce: František Horňák
ďalší prítomní - podľa prezenčnej listiny
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Schválenie programu zasadania, overovateľov zápisnice a menovanie zapisovateľa
Kontrola uznesení
Rozpočtového opatrenia č. 8
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na
roky 2022 – 2024 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2022
6. Prerokovanie rozpočtu obce na rok 2022
7. Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti za rok 2021
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022
9. Prerokovanie Prílohy k VZN obce Ruskov číslo 8/2017 o poskytovaní finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku školám a školským zariadeniam v roku 2022
10. Prerokovanie Prílohy č. 1 k VZN obce Ruskov číslo 4/2019 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Ruskov
11. Prerokovanie návrhu na určenie platu hlavného kontrolóra
12. Návrh plánu kultúrno športových podujatí pre rok 2022
13. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku
14. Prerokovanie návrhu na post veliteľa DHZ Ruskov
15. Žiadosť Kynologickej záchrannej brigády Košice
16. Prerokovanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce
17. Rôzne:
K bodu 2:
Zasadanie viedol starosta obce Peter Smrčo. Písomné poklady k rokovaniu boli poslancom doručené
v písomnej forme. Navrhol doplniť program rokovania o:

-

Prerokovanie Prílohy č. 1 k VZN obce Ruskov číslo 4/2019 o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Ruskov
Prerokovanie žiadosti ŽSS a TJ Ruskov o dotáciu z rozpočtu obce

Program zasadania a overovateľ zápisnice boli schválené všetkými prítomnými poslancami

Overovatelia zápisnice: Rastislav Kinlovič, Ing. Viktor Mikloš,
Zapisovateľ: Ján Češkovič
Prijaté uznesenie č. 169

Hlasovanie:

ZA 6 poslancov
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K bodu 3:
Ostatné prijaté uznesenia sú splnené

K bodu 4:
Starosta obce oboznámil poslancov s vykonaným RO č. 8, ktoré vykonal dňa 16.12.2021 vo výške
schváleného limitu na základe platných právnych predpisov.
Prijaté uznesenie č. 170

Hlasovanie:

ZA 6 poslancov

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

viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2022
Prijaté uznesenie č. 171

Hlasovanie:

ZA 6 poslancov

K bodu 6:

Starosta obce predložil na schválenie rozpočet Obce Ruskov na rok 2022
Prijaté uznesenie č. 172

Hlasovanie:

ZA 6 poslancov

K bodu 7:
Starosta obce predložil na rokovanie správu z kontrolnej činnosti HK za rok 2021
Prijaté uznesenie č. 173

Hlasovanie:

ZA 6 poslancov

K bodu 8:
Starosta obce predložil na rokovanie Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2022
Prijaté uznesenie č. 174

Hlasovanie:

ZA 6 poslancov

K bodu 9:
Starosta obce predložil na rokovanie prílohu k VZN č. 8/2017 o poskytnutí finančných

prostriedkov na mzdy a prevádzku školských zariadení v roku 2022
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Prijaté uznesenie č. 175

Hlasovanie:

ZA 6 poslancov

K bodu 10:

Starosta obce predložil na rokovanie Prílohu č. 1 k VZN obce Ruskov číslo 4/2019 o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je
obec Ruskov. Jedná sa o preradenie úhrad za stravu do 3. finančného pásma, čo vyvolal rast
energii a cien potravín.
Prijaté uznesenie č. 176

Hlasovanie:

ZA 6 poslancov

K bodu 11:
Starosta obce predložil na rokovanie návrh na určenie platu hlavného kontrolóra
Prijaté uznesenie č. 177

Hlasovanie:

ZA 6 poslancov

K bodu 12:
Poslanec Ing. Viktor Mikloš predložil na rokovanie Návrh plánu kultúrno športových podujatí pre

rok 2022, ktorý je vzhľadom na pandémickú situáciu bez konkrétnych dátumov
Prijaté uznesenie č. 178

Hlasovanie:

ZA 6 poslancov

K bodu 13: Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku

Prijaté uznesenie č. 179

Hlasovanie:

ZA 6 poslancov

K bodu 14: Prerokovanie návrhu na post veliteľa DHZ Ruskov
Starosta obce predložil na rokovanie žiadosť DHZ Ruskov o schválenie Ing. Martina Juhása za
veliteľa DHZO Ruskov
Prijaté uznesenie č. 180

Hlasovanie:

ZA 6 poslancov

K bodu 15: Žiadosť Kynologickej záchrannej brigády Košice
Starosta obce predložil na rokovanie žiadosť MVDr. Petra Smrča, PhD. - predsedu Kynologickej
záchrannej brigády Košice týkajúcej sa súčinnosti pri organizovaní pretekov v záchranárskej kynológii
Cassovia rescue cup. Trojdňové podujatie s medzinárodnou účasťou sa uskutoční 13. – 15. 5. 2022.
Prijaté uznesenie č. 181

Hlasovanie:

ZA 6 poslancov
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K bodu 16: Prerokovanie žiadosti ŽSS Olšava Ruskov a TJ Lokomotíva Ruskov o dotáciu

z rozpočtu obce
Poslanci sa vyjadrovali k financovaniu TJ Lokomotíva Ruskov, kde bolo konštatované, že
vedenie TJ nezodpovedne pristupuje k plneniu podmienok stanovených vo VZN obce, podľa
ktorých sa postupuje pri podávaní žiadosti a následne pri jej zúčtovaní.
Poslanci navrhli, aby v záujme odstránenia týchto nedostatkov ako aj v záujme skvalitnenia
informovanosti TJ a obce, bol poslanec Dušan Novotný pozývaný na zasadnutia vedenia TJ.

Žiadosť ŽSS Olšava Ruskov o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre rok 2022 vo výške 1 500.- Eur
Prijaté uznesenie č. 182

Hlasovanie:

ZA 6 poslancov

Žiadosť TJ Lokomotíva Ruskov o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre rok 2022 vo výške
15 000.- Eur
Prijaté uznesenie č. 183

Hlasovanie: ZA 5 poslancov
Zdržal sa
1 poslanec
Ing. Viktor Mikloš

Rôzne:
Poslanci diskutovali o pripravovaných projektoch na získanie dotácii :
- žiadosť na výstavbu kanalizácie na Slančíckej ulici
- projekty na získanie dotácie od spoločnosti COOP Jednota
- zatienenie detského ihriska
- žiadosť na výstavbu materskej školy
- jarné upratovanie
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Uznesenia prijaté na zasadaní OZ dňa 29.03.2022
K bodu 2: Schválenie programu zasadania, overovateľov zápisnice a menovanie
zapisovateľa
Uznesenie č. 169
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. Ing. Viktor Mikloš
C/ - za zapisovateľa bol menovaný Ján Češkovič

K bodu 4: Rozpočtové opatrenie č. 8
Uznesenie č. 170
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove

berie na vedomieZmenu rozpočtu (č. 8)
V súlade s ods. 1 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem obecnému zastupiteľstvu, že
vykonávam zmenu rozpočtu Obec Ruskov rozpočtovým opatrením účelovo určených prostriedkov
poskytnutých zo štátneho rozpočtu a iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu
iného subjektu verejnej správy a darov (viď príloha).
V súlade s ods. 2 písm. b) a c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem obecnému
zastupiteľstvu, že vykonávam zmenu rozpočtu Obec Ruskov rozpočtovým opatrením rozpočtu
rozpočtovým opatrením:
zmenu rozpočtu Obce Ruskov
zvýšenie bežných príjmov o 12.058 €
zníženie bežných výdavkov o 866
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K bodu 5: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na

roky 2022 – 2024 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2022
Uznesenie č. 171
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
berie na vedomie- Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu
obce na roky 2022 – 2024 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2022

K bodu 6: Schválenie rozpočtu obce na rok 2022

Uznesenie č. 172

Obecné zastupiteľstvo obce Ruskov v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
berie na vedomie - Návrh rozpočtu obce Ruskov na roky 2022 až 2024
s c h v a ľ u j e - Rozpočet obce Ruskov na rok 2022 bez pripomienok

K bodu 7: Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti za rok 2021

Uznesenie č. 173

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
berie na vedomie – Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021
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K bodu 8: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022
Uznesenie č. 174
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
Berie na vedomie - plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022
K bodu 9: Schválenie prílohy k VZN č. 8/2017 o poskytnutí finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku školských zariadení v roku 2022
Uznesenie č. 175
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
Schvaľuje - Prílohu k VZN č. 8/2017 o poskytnutí finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku školských zariadení v roku 2022
K bodu 10: Schválenie Prílohy č. 1 k VZN obce Ruskov číslo 4/2019 o určení výšky príspevku

na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Ruskov
Uznesenie č. 176
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
Schvaľuje – Prílohu č. 1 k VZN obce Ruskov číslo 4/2019 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec
Ruskov

K bodu 11: Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra

Uznesenie č. 177
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
berie na vedomie – priemernú mesačnú mzdu zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci
rok (2021)
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Schvaľuje – plat hlavného kontrolóra Obce Ruskov Františkovi Horňákovi s účinnosťou
od 1.1.2022 vo výške 560€ (slovom: päťstošesťdesiat eur)

K bodu 12: Návrh plánu kultúrno športových podujatí pre rok 2022

Uznesenie č. 178
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
Schvaľuje – plán kultúrno športových podujatí pre rok 2022
K bodu 13: Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku

Uznesenie č. 179
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
Schvaľuje – žiadosť Márie Borovskej, 044 19 Ruskov 28 o odkúpenie obecného pozemku
Parc. číslo 76,v celkovej výmere 61 m2 na základe Znaleckého posudku – vec osobitného
zreteľa
K bodu 14: Prerokovanie návrhu na post veliteľa DHZO Ruskov

Uznesenie č. 180
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
Schvaľuje – Ing. Martina Juhása za veliteľa DHZO Ruskov
K bodu 15: Žiadosť Kynologickej záchrannej brigády Košice

Uznesenie č. 181
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
berie na vedomie - Žiadosť Kynologickej záchrannej brigády Košice

K bodu 16:

Žiadosť ŽSS Olšava Ruskov o dotáciu z rozpočtu obce
Žiadosť TJ Lokomotíva Ruskov o dotáciu z rozpočtu obce
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Uznesenie č. 182
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove

Schvaľuje – dotáciu pre ŽSS Olšava Ruskov pre rok 2022 vo výške 1500.- Eur.
Uznesenie č. 183
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
Schvaľuje- dotáciu pre TJ Lokomotíva Ruskov pre rok 2022 vo výške 4 500.- Eur.

Záverom starosta obce Peter Smrčo poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie
obecného zastupiteľstva o 19:00 hod.

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

V Ruskove 29.03.2022
Vyhotovil: Ján Češkovič

Zápisnica bola podpísaná
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