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Zápisnica č. 21 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ruskov,  

konaného dňa 31.08.2022    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:           

poslanci : Peter Borecký, ,  Katarína Beblavá Mgr.,  Mikloš Viktor, Ing.,     

                 Smrčo Martin, RNDr.,  Dušan Novotný,   

Ospravedlnení: Filo Peter, Ing. PhD,  Jozef Čorňák, Rastislav  Kinlovič 

Neospravedlnený: Peter Kunc 

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. 2,3,4 

5. Odpísanie pohľadávok 

6. Komunitný plán sociálnych služieb obce Ruskov 2022-2030 

7. Žiadosti o odkúpenie obecného pozemku 

8. Žiadosť o prenájom pozemku 

9. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ruskov na rok 

2022 

10. Rôzne: 
 

 

 

K bodu 2: 

 

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

v písomnej  forme. Navrhol rozšíriť program zasadnutia o schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dotácii 

z rozpočtu obce na rok 2022 pre TJ Lokomotíva Ruskov 

 

Program zasadania doplnený o bod č. 9 a overovatelia zápisnice boli schválené všetkými prítomnými 

poslancami 

Overovatelia zápisnice: Dušan Novotný, Viktor Mikloš, Ing. 

Zapisovateľ: Ján Češkovič  

 
Prijaté uznesenie č.  194                                            Hlasovanie:       ZA  5  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. 2,3,4 

 

Prijaté uznesenie č.  195                                               Hlasovanie:       ZA  5  poslancov 

 

                    

K bodu 5:      

 

Starosta obce predložil na rokovanie návrh na odpis dlhodobo nedobytných pohľadávok. 

Väčšia časť pohľadávok je premlčaná, resp. dlžníci zomreli. 
Poslanci v diskusii navrhli v štyroch prípadoch pokračovať vo vymáhaní pohľadávok. 

 

Prijaté uznesenie č. 196                                           Hlasovanie:      ZA  5   poslancov  

          

            

K bodu 6:       

 

Starosta obce predložil na schválenie KPSS obce Ruskov na roky 2022-2030 

 
Prijaté uznesenie č. 197                                                        Hlasovanie:       ZA 5  poslancov 

            

     

  

K bodu 7:    

 

Starosta obce predložil na rokovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku: 

 

Žiadosť Ing. Roberta Novotného, Ruskov č.353 

 

Prijaté uznesenie č. 198                                                         Hlasovanie:     ZA  5   poslancov 

 

Žiadosť Petra Jancusku, Ruskov 393 

 

Prijaté uznesenie č. 199                                                         Hlasovanie:     ZA  5   poslancov 

         

K bodu 8: 

 

Starosta obce predložil na rokovanie žiadosť Petra Kleschta o prenájom časti obecného pozemku 

 

Prijaté uznesenie č. 200                                                        Hlasovanie:     ZA  5   poslancov 

 

                          

K bodu 9:   

 

Za prítomnosti Mariana Poľu, štatutárneho orgánu  TJ Lokomotíva Ruskov diskutovali poslanci 

o možnosti prispieť z rozpočtu obce sumou 4000.00 € na spoluúčasť v rámci dotácie SFZ na 

vybudovanie závlahového systému na ihrisku. Dotácia bude poskytnutá na základe Dodatku k Zmluve 

o poskytnutí dotácie pre rok 2022,  ktorý umožní toto spolufinancovanie. Zároveň z dôvodu zvýšenia 

nákladov na činnosť futbalového oddielu zapríčinených navýšením poplatkov na zápasy je potrebné 

upraviť výšku dotácie jej navýšením o 3200.00 €. Toto navýšenie bude taktiež upravené predmetným 

dodatkom. 

 
Prijaté uznesenie č. 201                                                        Hlasovanie:     ZA  5   poslancov 
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Uznesenia  prijaté na zasadaní OZ dňa  31.08.2022 

 

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

zapisovateľa  

 

Uznesenie č. 194 

 

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 :  Dušan Novotný, Ing. Viktor Mikloš 

    

C/ - za zapisovateľa bol menovaný Ján Češkovič                                                            

 

 

K bodu 4: Rozpočtové opatrenie č. 2,3,4 

 

 

Uznesenie č. 195 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove 

 

a) berie na vedomie-  

Zmenu rozpočtu (č. 2) 

 

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), c) a d) § 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 Obce Ruskov rozpočtovým opatrením:  
 
zmena rozpočtu Obce  Ruskov 
 
zvýšenie bežných príjmov o 86 091  € 
zvýšenie kapitálových príjmov o 2 210 € 
zvýšenie finančných príjmov o 60 363  € 
zvýšenie bežných výdavkov o 53 301 €  
zvýšenie kapitálových výdavkov o 64 363  € 
 
Zmenu rozpočtu (č. 3) 

 

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 Základnej školy Ruskov rozpočtovým opatrením účelovo určených 
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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), 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 Základnej školy Ruskov rozpočtovým opatrením:  
 
zmena rozpočtu Základnej školy  Ruskov 
 
zvýšenie bežných výdavkov o 16 875  
zvýšenie kapitálových výdavkov o 1 483 
 
 
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 oznamujem obecnému zastupiteľstvu, že 
vykonávam zmenu rozpočtu Materskej školy Ruskov rozpočtovým opatrením:  
 
zmena rozpočtu Materská škola  Ruskov 
 
zvýšenie bežných výdavkov o 12 143 
zvýšenie kapitálových výdavkov o 8 214 
 
 

b) schvaľuje -  Zmenu rozpočtu Obce Ruskov č. 2 

                     Zmenu rozpočtu Základnej školy Ruskov č. 3  

                     Zmenu rozpočtu Materskej školy Ruskov č. 4 
 

 

 

 

 

K bodu 5:  Návrh na odpis pohľadávok 

 

 

Uznesenie č. 196 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove 

 

a) berie na vedomie – návrh na odpis pohľadávok 

 

1. Nedaňové pohľadávky: 

 

Za nájomné a predaj majetku v celkovej sume:     10 452,14 € 

Za pokuty v celkovej sume:       663,84 € 

Za poplatky v celkovej sume:        33,69 € 

Za refundácie v celkovej sume:        79,00 € 

Za prepravné v celkovej sume:      157,03 € 

Za vodné v celkovej sume:    2 706,31 € 
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2. Daňové pohľadávky: 

 

Za daň z pozemkov v celkovej sume:  1 893,63 € 

Za daň zo stavieb v celkovej sume:   1 877,29 € 

Za komunálny odpad v celkovej sume:  1 349,57 € 

 

Celková suma za návrh predstavuje sumu:        19 212,50 € 

 

 

b) schvaľuje - odpis pohľadávok a to: 

 

1. Nedaňové pohľadávky: 

 

Za nájomné a predaj majetku v celkovej sume:   8 469,51 € 

Za pokuty v celkovej sume:       663,84 € 

Za poplatky v celkovej sume:        33,69 € 

Za refundácie v celkovej sume:        79,00 € 

Za prepravné v celkovej sume:      157,03 € 

Za vodné v celkovej sume:    2 706,31 € 

 

 

 

2. Daňové pohľadávky: 

 

Za daň z pozemkov v celkovej sume:  1 893,63 € 

Za daň zo stavieb v celkovej sume:  1 774,04 € 

Za komunálny odpad v celkovej sume:     928,07 € 

 

Celková odpísaná suma:               16 705,12 € 

           (slovom: šestnásťtisícsedemstopäť euro a dvanásť centov)  

 

 

 

 

 

K bodu 6:  Komunitný plán sociálnych služieb  obce Ruskov na roky 2022 - 2030 

 

 

Uznesenie č. 197 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove 

 

a) berie na vedomie – správu o plnení úloh KPSS obce Ruskov za rok 2021 

 

b) schvaľuje -  Komunitný plán sociálnych služieb obce Ruskov na roky 2022 - 2030 
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K bodu 7: Žiadosti Ing. Róberta Novotného a Petra Jancusku o odkúpenie obecného  

                 Pozemku 

 

Uznesenie č. 198 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove 

 

neschvaľuje - žiadosť Ing. Róberta Novotného, Ruskov 353  o odkúpenie časti obecného 

pozemku z parcely  číslo 1170/2 

 

 

Uznesenie č. 199 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove 

 

schvaľuje – - žiadosť Petra Jancusku, Ruskov 393 o odkúpenie časti obecného pozemku 

z parcely č. 1166 na základe znaleckého posudku – vec osobitného zreteľa 

 

 
 

K bodu 8: Žiadosť Petra Kleschta o prenájom časti obecného pozemku  

       

 

Uznesenie č. 200 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove 

   

 

schvaľuje – prenájom časti obecného pozemku parc. č. 1182/2 na základe nájomnej zmluvy  

                     Petrovi Klechtovi, ul. Slobody 23, 040 11 Košice 

 

 

K bodu 9: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ruskov na  

                 rok 2022 

 

Uznesenie č. 201 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove 

 

 

schvaľuje –  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ruskov  

                      na  rok 2022 
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Záverom starosta obce Peter Smrčo poďakoval poslancom za účasť a ukončil 

zasadnutie obecného zastupiteľstva o 20:00 hod. 

  

           

 Peter Smrčo v.r. 

 starosta obce    

                                             

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

                 

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

 

V Ruskove 31.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Vyhotovil: Ján Češkovič          

 

 

Zápisnica bola podpísaná 


