Zápisnica č. 20
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ruskov,
konaného dňa 29.06.2022
___________________________________________________________________________
Prítomní:
poslanci : Peter Borecký, , Mikloš Viktor, Ing., Smrčo Martin, RNDr., Dušan Novotný,
Rastislav Kinlovič,., Filo Peter, Ing. PhD,
Ospravedlnení: Katarína Beblavá Mgr., Kunc Peter, Jozef Čorňák
hlavný kontrolór obce: František Horňák
ďalší prítomní - podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadania, overovateľov zápisnice a menovanie zapisovateľa
3. Kontrola plnenia prijatých uznesení
4. Zmena rozpočtu č. 1
5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021
6. Záverečný účet Obce Ruskov a rozpočtové hospodárenie za rok 2021
7. Správy z vykonaných kontrol hlavného kontrolóra
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022
9. Návrh na určenie počtu poslancov OZ v Ruskove
10. Návrh na určenie rozsahu funkcie starostu obce Ruskov
11. Návrh na utvorenie volebného obvodu a určenie počtu poslancov pre voľby do orgánov
samosprávy obce 29. októbra 2022
12. Žiadosť o odkúpenie pozemku
13. Rôzne:

K bodu 2:
Zasadanie viedol starosta obce Peter Smrčo. Písomné podklady k rokovaniu boli poslancom doručené
v písomnej forme.
Program zasadania a overovateľ zápisnice boli schválené všetkými prítomnými poslancami

Overovatelia zápisnice: Martin Smrčo, RNDr., Rastislav Kinlovič
Zapisovateľ: Ján Češkovič
Prijaté uznesenie č. 184

Hlasovanie:

ZA 6 poslancov

K bodu 3:
Ostatné prijaté uznesenia sú splnené
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K bodu 4:
Starosta obce oboznámil poslancov so zmenou rozpočtu RO č. 1
Prijaté uznesenie č. 185

Hlasovanie:

ZA 6 poslancov

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

záverečného účtu obce za rok 2021
Prijaté uznesenie č. 186

Hlasovanie:

ZA 6 poslancov

K bodu 6:

Starosta obce predložil na schválenie záverečný účet Obce Ruskov za rok 2021
Prijaté uznesenie č. 187

Hlasovanie:

ZA 6 poslancov

K bodu 7:
Starosta obce predložil na rokovanie správy z kontrolnej činnosti HK:
- správa z kontroly zápisníc zo zasadaní OZ za rok 2021
- správa z kontroly používania motorového vozidla OPEL VIVARO KS 933 CL za rok 2020
- správa a ochrana zvereného majetku, kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom obce
v prenajatých objektoch obce – ročné vyúčtovanie za služby
Prijaté uznesenie č. 188

Hlasovanie:

ZA 6 poslancov

K bodu 8:
Starosta obce predložil na rokovanie Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2022
Prijaté uznesenie č. 189

Hlasovanie:

ZA 6 poslancov

K bodu 9:
Starosta obce predložil na rokovanie Návrh na určenie počtu poslancov OZ v Ruskove na nové

funkčné obdobie 2022 - 2026

Prijaté uznesenie č. 190

Hlasovanie:

ZA 6 poslancov
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K bodu 10:

Starosta obce predložil na rokovanie Návrh na určenie rozsahu funkcie starostu obce Ruskov
na nové funkčné obdobie 2022 - 2026
Prijaté uznesenie č. 191

Hlasovanie:

ZA 6 poslancov

K bodu 11:
Starosta obce predložil na rokovanie Návrh na utvorenie volebného obvodu a určenie počtu

poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obce 29. októbra 2022
Prijaté uznesenie č. 192

Hlasovanie:

ZA 6 poslancov

K bodu 12:
Starosta obce predložil na rokovanie žiadosť Ing. Marcela Ulika o odkúpenie časti obecného pozemku,
ktorý je dlhodobo užívaný ako súčasť pozemku, ktorý nadobudol kúpou a na ktorom postavil rodinný
dom.
Prijaté uznesenie č. 193

Hlasovanie:

ZA 6 poslancov

K bodu 13: Rôzne
V rôznom sa poslanci navzájom informovali o prebiehajúcich ako aj o pripravovaných akciách, ktoré
sa realizujú, alebo pripravujú v rámci rozvoja obce.
- starosta obce informoval o prípravných prácach pri odovzdaní staveniska na kanalizáciu na
Slančíckej ulici
- poslanec Martin Smrčo informoval o príprave osláv pri pamätníku na Dargove, ktoré
pripravuje KSK na 29.8.2022 pri príležitosti jeho rekonštrukcie ako celodennú akciu
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Uznesenia prijaté na zasadaní OZ dňa 29.06.2022
K bodu 2: Schválenie programu zasadania, overovateľov zápisnice a menovanie
zapisovateľa
Uznesenie č. 184
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 a Rastislav Kinlovič
C/ - za zapisovateľa bol menovaný Ján Češkovič

K bodu 4: Rozpočtové opatrenie č. 1
Uznesenie č. 185
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove

berie na vedomieZmenu rozpočtu (č. 1)
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 16 789 €
zvýšenie kapitálových príjmov o 1 120 €
zvýšenie finančných príjmov o 6 810 €
zvýšenie bežných výdavkov o 16 208 €
Zvýšenie kapitálových výdavkov o 10 237 €

4

K bodu 5: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok
2021

Uznesenie č. 186
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
berie na vedomie- Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce
za rok 2021
K bodu 6: Záverečný účet Obce Ruskov a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

Uznesenie č. 187
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
a) berie na vedomie - Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného
účtu obce za rok 2021
b) schvaľuje - záverečný účet Obce Ruskov a rozpočtového hospodárenia za rok 2021
bez výhrad
K bodu 7: Správy hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti za 1. polrok 2022

Uznesenie č. 188

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
berie na vedomie – Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce :
- správu z kontroly zápisníc zo zasadaní OZ za rok 2021
- správu z kontroly používania motorového vozidla OPEL VIVARO KS 933 CL za rok 2020
- správu o správe a ochrane zvereného majetku, kontrole hospodárenia a nakladania s majetkom obce
v prenajatých objektoch obce – ročné vyúčtovanie za služby
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K bodu 8: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022
Uznesenie č. 189
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
Berie na vedomie - plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022
K bodu 9: Návrh na určenie počtu poslancov OZ v Ruskove
Uznesenie č. 190
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
s c h v a ľ u j e - v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov počet 9 poslancov Obecného zastupiteľstva Ruskov pre volebné
obdobie r. 2022 - 2026.

K bodu 10: Návrh na určenie rozsahu funkcie starostu obce Ruskov

Uznesenie č. 191

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
s c h v a ľ u j e - rozsah výkonu funkcie starostu Obce Ruskov v novom volebnom období
rokov 2022- 2026 na plný úväzok.

K bodu 11: Návrh na utvorenie volebného obvodu a určenie počtu poslancov pre voľby do

orgánov samosprávy obce 29. októbra 2022
Uznesenie č. 192
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
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podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 192 zo dňa
29.06.2022 u r č i l o - Obecné zastupiteľstvo v Ruskove bude mať celkom 9 poslancov,
ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec. V súlade s § 195a
ods. 4 písm. a) zákona č. 180/2014 Z. z. sa za volebnú miestnosť určuje sála Kultúrneho
domu v Ruskove, Slančícka č. 94.

K bodu 12: Žiadosť o odkúpenie pozemku

Uznesenie č. 193
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove
neschvaľuje – žiadosť Ing. Marcela Ulika o odkúpenie časti obecného pozemku

K bodu 13:

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

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

V Ruskove 29.06.2022
Vyhotovil: Ján Češkovič

Zápisnica bola podpísaná
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