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Zápisnica č. 22 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ruskov,  

konaného dňa 26.10.2022    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:           

Poslanci : Peter Borecký, ,  Katarína Beblavá Mgr.,  Mikloš Viktor, Ing., Smrčo Martin, RNDr.,    

                Dušan Novotný,  Rastislav  Kinlovič,  

Ospravedlnení: Filo Peter, Ing. PhD,  Jozef Čorňák 

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. 5,6,7 

5. Individuálna a Konsolidovaná  výročná správa obce Ruskov 

6. Smernica č. 2/2022 obecného úradu Ruskov o registratúrnom poriadku 

7. Správy z vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce 

8. Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľnosti  

9. Žiadosť o finančný príspevok pre TJ Lokomotíva Ruskov 

10. Rôzne 
 

 

K bodu 2: 

 

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

v písomnej  forme. Navrhol doplniť program o prerokovanie doručených žiadosti:  Základnej školy 

Ruskov,  Petra Smrča a občanov Mareka Krala a Marcela Kormanika 

 

Program rokovania bol doplnený o body: 

č. 10 – Žiadosť starostu Obce Ruskov o preplatenie nevyčerpanej dovolenky 

č. 11 – Žiadosť Základnej školy Ruskov o odpustenie poplatkov za prenájom KD 

č. 12 – Žiadosť Mareka Krala a Marcela Kormanika o úpravu a zakrytie obecného rigola 

 

Overovatelia zápisnice: Peter Borecký, Rastislav Kinlovič 

Zapisovateľ: Ján Češkovič  

 
Prijaté uznesenie č.  202                                            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. 5, 6, 7 

 

Prijaté uznesenie č.  203                                             Hlasovanie:       ZA 6  poslancov 

 

                    

K bodu 5:      

 

Starosta obce predložil na rokovanie Individuálnu a Konsolidovanú výročnú správu obce Ruskov za 

rok 2021 

 

Prijaté uznesenie č. 204                                           Hlasovanie:      ZA  6   poslancov  

          

            

K bodu 6:       

 

Starosta obce predložil na rokovanie Smernicu č. 2/2022 obecného úradu Ruskov 

o registratúrnom poriadku 

 

 
Prijaté uznesenie č. 205                                                       Hlasovanie:       ZA  6  poslancov 

            

     

K bodu 7:    

 

Starosta obce predložil na rokovanie správy hlavného kontrolóra obce z vykonaných kontrol 

 

a) Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami obce za 1. polrok  2022 
b) Kontrola vedenia pokladne a dodržiavanie  príslušných  predpisov 

 
 

Prijaté uznesenie č. 206                                                        Hlasovanie:     ZA  6   poslancov 

 

K bodu 8: 

 

Starosta obce predložil na rokovanie Nájomnú zmluvu o prenájme nehnuteľnosti – záhrady 

-Poslanci po diskusii neodsúhlasili predmetnú zmluvu, odporučili ju prepracovať a predložiť na 

ďalšie rokovanie zastupiteľstva  

 

Prijaté uznesenie č. 207                                                        Hlasovanie:     ZA  6   poslancov 

 

                          

K bodu 9:   

 

Starosta predložil na rokovanie žiadosť TJ Lokomotíva Ruskov o finančný príspevok z rozpočtu obce 

 

- Poslanci v diskusii k predloženej žiadosti vzniesli pripomienky, na základe ktorých navrhli 

žiadosť TJ presunúť na ďalšie rokovanie OZ a zosúladiť ju s VZN obce  č. 1/2020 

o podmienkach poskytovania dotácii z prostriedkov obce 

-  

Prijaté uznesenie č. 208                                                        Hlasovanie:     ZA  6   poslancov 
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K bodu 10:   

 

Starosta obce predložil na rokovanie svoju žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky po skončení 

funkčného obdobia. V súlade s použitím ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v z.n.p. sa 

dovolenka preplatí ak o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo. 

 
Prijaté uznesenie č. 209                                                        Hlasovanie:     ZA  6   poslancov 

 

 

 
K bodu 11:   

 

Starosta obce predložil na rokovanie Žiadosť Základnej školy Ruskov o odpustenie poplatkov za 

prenájom KD na uskutočnenie školského plesu.  

V súlade so Zmluvou o bezplatnom užívaní KD pre Základnú školu schválenou OZ 24.9.2019 

uznesením č. 54/2019 je prenájom bezplatný. 

 

 
Prijaté uznesenie č. 210                                                        Hlasovanie:     ZA  6   poslancov 

 

 

 
K bodu 12:   

 

Starosta obce predložil na rokovanie Žiadosť Mareka Krala a Marcela Kormanika o úpravu a zakrytie 

rigolu   pred rodinnými domami č. 597 a 473 

Poslanci nesúhlasili s tým, aby sa rigol čistil na náklady obce. V prípade zatrubnenia  

predmetného rigolu nemá obec námietky, ak sa tak učiní na vlastné náklady žiadateľov. 
 
Prijaté uznesenie č. 211                                                        Hlasovanie:     ZA  6   poslancov 

 

 

 

Rôzne: 

 
Starosta obce Peter Smrčo poďakoval poslancom a pracovníkom obecného úradu za plodnú 

spoluprácu. Ocenil aktívnu účasť poslancov na riešení pracovných úloh, ale hlavne to, že po kritike 

z ich strany sa vždy našlo spoločné východisko na zvládnutie problémových situácii.  
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Uznesenia  prijaté na zasadaní OZ dňa  26.10.2022 

 

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

zapisovateľa  

 

Uznesenie č. 202 

 

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, Rastislav Kinlovič 

    

C/ - za zapisovateľa bol menovaný Ján Češkovič                                                            

 

 

K bodu 4: Rozpočtové opatrenie č. 5,6,7 

 

 

Uznesenie č. 203 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove 

 

a) berie na vedomie-  

Zmenu rozpočtu (č. 5) 

 

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 25.208  € 
zvýšenie kapitálových príjmov o 180 € 
zvýšenie bežných výdavkov o 7.771 €  
zvýšenie kapitálových výdavkov o 5.130  € 
 
 
Zmenu rozpočtu (č. 6) 

 

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 17.962 € 
 
 
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 oznamujem obecnému zastupiteľstvu, že 
vykonávam zmenu rozpočtu Materskej školy Ruskov rozpočtovým opatrením:  
 
zmena rozpočtu Materská škola  Ruskov 
 
presun bežných výdavkov v rámci schváleného rozpočtu  vo výške 2.291 € 
 

 

b) schvaľuje 

 

Zmenu rozpočtu č. 5 

 

- 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 – pre Obec Ruskov. 

 
 

Zmenu rozpočtu č. 7 

 

- v súlade s ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – pre MŠ Ruskov. 

 

 

K bodu 5:  Individuálna a Konsolidovaná  výročná správa obce Ruskov za rok 2021 

 

 

 

Uznesenie č. 204 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove 

 

 

 

Berie na vedomie - Individuálnu a Konsolidovanú  výročnú správu obce Ruskov za rok 2021 
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K bodu 6:  Smernicu č. 2/2022 obecného úradu Ruskov o registratúrnom poriadku 

 

Uznesenie č. 205 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove 

 

schvaľuje -  Smernicu č. 2/2022 obecného úradu Ruskov o registratúrnom poriadku 

 

 

 

                              

K bodu 7: Správy z vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce 

 

 

Uznesenie č. 206 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove 

 

berie na vedomie -  

 

a) Správu z kontroly nakladania s finančnými prostriedkami obce za 1. polrok  2022 
b) Správu z kontroly vedenia pokladne a dodržiavanie  príslušných  predpisov 

 
 

 
 

K bodu 8: Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľnosti  

 

 

Uznesenie č. 207 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove 

   

 

neschvaľuje – prenájom obecného pozemku parc. č. 883 na základe Nájomnej zmluvy  

                     Milanovi Bikarovi, Ruskov č. 77, 044 19 Ruskov za úhradu 43,40 € ročne 

 

 

K bodu 9:  Žiadosť o finančný príspevok pre TJ Lokomotíva Ruskov 

 

Uznesenie č. 208 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove 

 

– berie na vedomie  Žiadosť o finančný príspevok pre TJ Lokomotíva Ruskov 
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K bodu 10:  Žiadosť starostu Obce Ruskov o preplatenie nevyčerpanej dovolenky 

 

 

Uznesenie č. 209 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove 

 

Schvaľuje – poskytnutie náhrady za nevyčerpanú dovolenku starostovi obce v rozsahu 55 dní 

 

 

K bodu 11:  Žiadosť Základnej školy Ruskov o odpustenie poplatkov za prenájom KD 

 

 

Uznesenie č. 210 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove 

 

Schvaľuje – bezplatný prenájom kultúrneho domu pre Radu školy pri ZŠ Ruskov na 

organizovanie školského plesu v súlade so Zmluvou o bezplatnom prenájme KD pre ZŠ 

z 24.9.2019  

                      

 

 

 

K bodu 12:  Žiadosť Mareka Krala a Marcela Kormanika o úpravu a zakrytie obecného rigolu    
                      pred rodinnými domami č. 597 a 473 

 

Uznesenie č. 211 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskove 

 

neschvaľuje – úpravu a zakrytie rigolu pred rodinnými domami č. 597 a 473 na náklady obce 

 

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 26.10.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Vyhotovil: Ján Češkovič           Zápisnica bola podpísaná 


