Zápisnica napísaná z 5. zasadnutia
obecného zastupiteľstva 9.10.2019
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili
7 poslanci, hlavná kontrolórka, referentky obce a hosť. Starosta obce privítal prítomných a
otvoril zasadnutie.
Program:
1./ Otvorenie
2./ Určenie overovateľov zápisnice
3./ Budova MŠ
4./ Žiadosť fy Agroprodukt s.r.o. o prenájom parcely
5./ Príprava mesiaca úcty k starším
6./ Príprava Mikuláša
7./ Vianočné osvetlenie
8./ Investičné akcie pre budúce obdobie
9./ Zmena finančného pásma na nákup potravín a jedlo stravníkov MŠ
10./ Rôzne
11./ Záver
2./ Určenie overovateľov zápisnice - Štefanko, Ferkanin
3./ Budova MŠ – starosta obce otvoril tému budova MŠ s tým, že v predchádzajúcom
období zvolal v prvom rade užšiu skupinu ľudí, ktorí sa k budove MŠ mali vyjadriť. Jednalo
sa v prvom rade o architektku – Ing. Eva Kutašovú, poslanca Šveca, pani riaditeľku
K.Cifraničovú, zástupcu starostu Štefanka a starostu. Na tomto stretnutí sa upresnili
požiadavky na budovu a zároveň sa dohodlo, aby sa budova situovala v zadnej časti
pozemku, teda aby začínala za múrom šatne pre kuchárku. To znamená, že je potrebné
zbúrať kotolňu a bývale latríny. Budova by pokračovala ďalej smerom na západ. Na
základe týchto upresnení Ing. Eva Kutašová spracovala dispozičné riešenie navrhovanej
stavby pre potreby ďalšieho rozhodovania zastupiteľstva. Na to starosta obce predložil
spomínané dispozičné riešenie, ktoré už po dodaní bolo skenované a zaslané všetkým
poslancom. V danej problematike sa rozvinula diskusia o potrebe tejto výstavby,
nákladoch a spôsobe financovania. Kontrolórka obce na otázku možnej výšky úveru
odpovedala, že maximálna výška úveru je cca 175 tis. EUR. Starosta obce podotkol, že
otázku úveru by bolo vhodné riešiť, ako poslednú alternatívu v prípade akútneho
nedostatku financíí pre konkrétnu časť výstavby. Doporučil, aby v prvom kroku obec z
vlastných peňazí vrámci rozpočtu pripravila finacovanie spodnej stavby, tj. základy, solkel,
deka, vrátane prípravy pre zdravotechniku, prípadne elektro, v hodnote cca 20 – 25.tisíc
EUR. Ďalšie peniaze sa budú riešiť podľa možností z mimorozpočtových zdrojov, priebežne
už počas prípravy PD za predpokladu, že obecné zastupiteľsto túto akciu schváli. V
prípade, že nie, bude nutné urobiť aspoň základné práce pre udržanie chodu budovy. Po
dlhosiahlej diskusii dal starosta obce hlasovať s týmto výsledkom.
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OZ schvaľuje výstavbu MŠ západnej časti terajšej budovy na p.č. 3/9, 3/10 a poveruje starostu
zabezpečením vypracovania PD a následne zabezpečením stavebného povolenia na danú stavbu.

4./ Žiadosť fy Agroprodukt o prenájom parcely – vzhľadom na to, že fy
Agroprodukt s.ro. nezaujala stanovisko k návrhu obce, ani sa nezúsastnila dnešného
zasadania, žiadosť sa neprerokovávala.
5./ Príprava mesiaca úcty k starším – starosta obce informoval o termíne realizácie
Mesiaca úcty k starším, a to 20.10.2019 o 16.00 v kultúrnom dome vo Veľkom Ruskove.
Kultúrny program zabezpečí Fsk Komanička a Mihaľovski heligonkári. Starosta obce
požaduje, aby sa na danej akcii zúčastnili všetci poslanci aj s partnerkami.
6./ Príprava Mikuláša – starosta obce informoval o príprave Mikuláša . Doporučil aby to
bolo realizované zaužívanou formou. Tj. vo Veľkom Ruskove v gréckokatolíckom chráme a
v Malom Ruskove v rímskokatolíckom chráme. Keďže zo strany poslancov neboli žiadne
pripomienky starosta obce prešiel na ďalší bod.
7./ Vianočné osvetlenie – starosta obce pripomenul, že minulý rok sa prikúpili nejaké
ozdoby, takže aj toho roku by bolo dobré hlavne preveriť osvetlenie stromčeka v Malom
Ruskove a poopravovať nefunkčné ozdoby tak, aby bola zabezpečená vianočná výzdoba.
Poslanci nemali k uvedenému návrhu starostu obce žiadne zásadné pripomienky.
8./ Investičné akcie pre budúce obdobie Po otvorení bodu starosta pripomenul investičné akcie najprv z roku 2019
 oprava asfaltových vjazdov a komunikácie na cintoríne – zrealizované
 verejné osvetlenie obidvoch obcí – v štádiu realizácie
 Investičné akcie vrámci MAS – podlaha KD Veľký Ruskov - podaná žiadosť a
zrealizované verejné obstarávanie. Predpoklad akcie v jarných mesiacoch 2020.
Druhá časťvrámci MAS – autobusové zastávky – realizácia r. 2020, 2021.
 KD Malý Ruskov - Výzva č. 7.24 – pridelené finančné prostriedky v hodnote
142.713,84€. Zo strany obce bola podpísaná zmluva a zaslaná na PPA Bratislava na
podpis.


Hroby – starosta obce navrhol, aby obce pripravila v každej časti obce dva až tri hroby, ktoré by boli vyložené
betónovými dielcami, zakryté a v prípade potreby by si záujemca príslušný hrob odkúpil v cene výkopu a
materiálu. Reakcia poslancov bola zmätená. Starosta obce dal hlasovať
Navhovateľ
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OZ nesúhlasí s predprípravou výkopu hrobov.

 Ďalej starosta obce informoval o situácii pri výstavbe rodinných domov v k.ú. Malý
Ruskv – IBV Lúčky. V súčastnosti sa buduje kanalizačná a vodovodná sieť, rozvod









plynu a elektrickej energie je už zrealizovaný. V tejto súvislosti oznámil splnenie
záväzku voči Ing. Bessenyeyemu, povinnosť obce zrealizovať kanalizačnú prípojku
na jeho pozemok, ako protihodnotu za umiestnenie ČS II. na jeho pozemku.
Ďalšia akcia - Výzva 7.22 – Nová ulica a Lipová ulica – výstavba chodníkov. Aj
napriek prísľubu ministerky pôdohospodárstva počas výjazdového zasadnutia vlády
v Trebišove, k dnešnému dňu žiadne informácie obec nemá.
Kanalizácia Malý Ruskov – v súčastnosti sa pripravuje žiadosť pre rok 2020. Pri tejto
príležitosti starosta pripomenul, že Fy Schott s.r.o. zažalovala obec za neuhradenie
faktúry za naviac práce pri výstavbe kanalizácie v hodnote 23.635,18€ s DPH, čo
obec považuje za neopodstatnené, pretože je tieto naviac práce vznikli z dôvodu
zlej organizácie práce zo strany dodávateľa. Fy Schott s.r.o. dala žalobu najprv do
Banskej Bystrice , obec dala odpor a tak súdny spor bude pokračovať na Okresnom
súde v Trebišove.
Obec požadovala vrámci výzvy podpredsedu vlády dotáciu na miestnu komunikáciu
ul. Sv. Cyrila a Metoda za parkom. K dnešnému dňu obec nemá žiadne informácie.
Tepelné čerpadlá – bola odoslaná a zaevidovaná žiadosť. Prepoklad realizácie –
jarné mesiace 2020.
Multifunkčné ihrisko – obec dostala dotáciu z MV vrámci výzvy prevencia kriminality
5.000 € na dobudovanie osvetlenia multifunkčného ihriska. Pripravujú sa ďalšie
amdministratívne kroky, pre realizáciu.
Starosta obce informoval o katastrofálnom stave budovy DS vo Veľkom Ruskove,
ktorý je opäť rozpraskaný z vnútornej i vonkajšej strany. Z tohto dôvodu sa
prikročilo k oprave prasklín a následne bude treba realizovať aj vymaľovanie týchto
častí.

9./ Zmena finančného pásma na nákup potravín na jedlo stravníkov MŠ 31
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Obec Nový Ruskov
Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
___________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nový Ruskov
č. ….......... o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a
vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je obec Nový Ruskov
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Ing. Ján Borovský
starosta obce
NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/9/2019
o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na
výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a
školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nový Ruskov
Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28, § 49, § 114, § 116 a § 140 zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov sa uznáša na tomto všeobecne záväznom nariadení:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Účel a predmet
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nový Ruskov.
§2
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach
V školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nový Ruskov sa uhrádzajú
tieto príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so
stravovaním (ďalej len „príspevky“):
príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,
príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského
stravovania.

DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
§3
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa:
- deti 2 ročné sumou 5,- €


deti 3 - 5 ročné sumou 5,- €



Príspevok sa uhrádza vopred do 20-tého dňa v kalendárnom mesiaci.

2. Ak je dieťa prijaté do materskej školy v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky
sa príspevok uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo zákonnému
zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy.

§4
Výška, termín a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v období
obmedzenej alebo prerušenej prevádzky cez letné prázdniny

1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do
materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby
alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.
2. Preukázateľný spôsob je predloženie potvrdenia od lekára (ak je dôvodom choroba) a čestné
vyhlásenie zákonného zástupcu o rodinných dôvodoch prerušenia dochádzky do materskej
školy.
3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v
čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená
obcou/mestom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný
zástupca pomernú časť určeného príspevku vypočítanú pomerom dní alebo iným spôsobom.
4. Konkrétnu výšku príspevku podľa § 4 odseku 3 VZN oznámi zákonnému zástupcovi riaditeľ
materskej školy, do ktorej je dieťa na základe rozhodnutia prijaté. Pre určenie výšky
príspevku je rozhodujúce písomné vyhlásenie zákonného zástupcu, v ktorom preukázateľne
a záväzne vyjadrí svoj záujem o dochádzku dieťaťa do materskej školy v čase prvého týždňa
letných prázdnin a uvedie, či bude dieťa materskú školu navštevovať. Aj to len v prípade, že
sa to bude realizovať podľa záujmu rodičov (minimálny záväzný počet detí 10 - prvý týždeň
letných prázdnin).
5. Za týždeň dochádzky do materskej školy sa na účely platenia príspevku podľa tohto článku
považuje každý aj začatý týždeň, okrem týždňa, v ktorom 1. júl pripadne na štvrtok alebo
piatok, kedy sa za začatý týždeň príspevok neuhrádza.
6. Príspevok v Materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
 ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

§7
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v zariadení školského
stravovania
1. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu
nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo
určenými ministerstvom školstva s účinnosťou od 1. 10. 2019.

2. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie s použitím dotácie na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa v MŠ a ZŠ podľa zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti
MPSVaR SR § 4 ods. 3 písm. b) - d). Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej
činnosti v materskej škole odobralo stravu.
3. Výška príspevku podľa finančného pásma č.2 s použitím dotácie je nasledovná:
Stravník – dieťa v MŠ
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4. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského stravovania podľa
tohto článku sa uhrádza do 20-tého dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
5. Rodič je povinný prihlasovať a odhlasovať stravu vopred, alebo najneskôr v deň stravovania ráno
do 7.45 hod. u vedúcej Školskej jedálne na tel. č. 056/2866136. Ak nie je možné stravníka zo
závažných dôvodov odhlásiť včas, má zákonný zástupca právo odobrať jedlo dieťaťa v prvý deň do
svojich prepravných nádob a ostatné dni je nutné odhlásiť. V prípade neodhlásenia stravy
a neodobrania obedu je rodič povinný uhradiť plnú výšku obeda, vrátane dotácie v zmysle zákona č.
544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR.

§8
Stravovanie a príspevok dospelých stravníkov v zariadení školského stravovania
1. Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním dospelej osoby v zariadeniach školského stravovania.
2. Denný príspevok dospelých stravníkov na nákup potravín sa uhrádza podľa finančného
pásma stanoveného ZŠ pre vekovú kategóriu stravníkov 15 – 18/19-ročných žiakov strednej
školy.
3. Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka sa určujú vo výške 1,33
euro a režijné náklady vo výške 1,47 euro.
4. Dospelý stravník uhrádza za jedno hlavné jedlo cenu 2,80 €, ktorá sa skladá z príspevku vo
výške nákladov na nákup potravín a režijných nákladov.
5. Stravovanie zamestnancov sa realizuje v súlade so Zákonníkom práce. Hodnota obeda sa
stanovuje na sumu 2,80 eur, pričom zamestnanec prispieva určenou sumou a zamestnávateľ
vo výške 55 % z ceny jedla.

TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ, ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
§9
Úhrada príspevku
1. Zákonný zástupca alebo dospelá osoba majú povinnosť príspevok uhradiť spôsobom a za
podmienok, ktoré určí riaditeľ školy alebo školského zariadenia (ďalej len „riaditeľ“) vo
vnútornom predpise.
2. Riaditeľ je povinný účinné VZN, ako aj smernicu o podmienkach úhrady príspevku
zverejniť na webovom sídle školy a v priestoroch školy.

3. Riaditeľ je povinný na stretnutí zákonných zástupcov a rodičov detí a žiakov (rodičovskom
združení) informovať o výške príspevkov uhrádzaných zákonnými zástupcami.

§ 10
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) v znení neskorších predpisov a zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
MPSVaR SR.
2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo Obce Nový Ruskov.
3. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Nový Ruskov dňa 9.10.2019
4.Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia nariadenia na úradnej tabuli
a na webovom sídle po jeho schválení v zastupiteľstve.

§ 11
Zrušovacie ustanovenia
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nový
Ruskov o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školskej jedálni ,
ktorých zriaďovateľom je Obec Nový Ruskov, vrátane dodatku č. 1/2011.

V Novom Ruskove
9.10.2019
Ing. Ján Borovský
Starosta obce

10./ Rôzne - starosta obce informoval o výsledkoch geodetického merania intravilánu v
obidvoch š´častiach obce. Nezrovanlosti , ktoré budú zaregistrované tým, že občania majú
prihradenú časť verejného priestranstva, príp. opačne sa budú riešiť po uzatvorení celého
procesu, s tým že príslušné parcelky budú mať vlastné čísla.
P. Mihucová predniesla vyhodnotenie akcie futbalového trunaja , s ktorou sa zároveň
realizoval cezpoľný beh „Ruskovská deviatka“ a pre deti boli zorganizované zábavné
podujatia. Poslanci vyzdvihli účasť niektorých pracovníkov škôlky, ktorí sa veľmi aktívne
podieľali pri zabezpečení detských akcií a požadovali pre nich osobitnú odmenu. Starosta
obce potvrdil, že o tom vie a, že príslušné odmeny budú realizované vrámci koncoročných
odmien.
Starosta obce nadniesol otázku výrubu , prípadne ozŕezania stromov v obci , ktoré sú
vyschlé alebo nejakým spôsobom ohrozujú chodcov, či vozidlá. Za týmto účelom bude
nutné urobiť samostantnú obhliadku , označenie stromov a následne zrealizovať potrebné

orezy.
11./ Záver - keďže zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky, starosta poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Overovatelia zápisnice:
Jaroslav Štefanko - ….......................................
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