Zápisnica napísaná z 6. zasadnutia
obecného zastupiteľstva 5.12.2019
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili
7 poslanci, hlavná kontrolórka, referentky obce a hosť, Ing. Juraj Štefanko. Starosta obce
privítal prítomných a otvoril zasadnutie.
Program:
1./ Otvorenie
2./ Určenie overovateľov zápisnice
3./ Dodatok č. 3 VZN k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nový Ruskov o miestnych
daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nový
Ruskov
4./ Návrh plánu kontrolnej činnosti
5./ Rozpočtové opatrenie č.3
6./ Žiadosť o zámenu pozemkov – Agroprodukt s.r.o. - prejednanie
7./ Vyhodnotenie Dňa úcty k starším
8./ Plnenie investičných akcií za rok 2019
9./ Novoročný ohňostroj - nákup
10./ Rôzne
11./ Záver
Starosta obce navrhol najprv prejednať bod č. 6 a bod 4. bude prejednanie Kúpnej zmluvy
s VVS a.s. s čím poslanci súhlasili. Tým pádom sa posúva číslovanie ostatných bodov.
2./ Určenie overovateľov zápisnice - Dr. Serbin, Ing. Hvasta
6./ Žiadosť o zámenu pozemkov – Agroprodukt s.r.o. - prejednanie – fy
Agroprodukt ponúkla na zámenu konkrétne pozemky.
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Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove súhlasí so zámenou pozemkov v k.ú. Veľký Ruskov 2036/1,
2036/2, 2037 vo výmere 16044 m2., s tým, že Obec Nový Ruskov požiada Okresný úrad – pozemkový a lesný
odbor v Trebišove o zrušenie zákazu scudzenia; a to za podmienky, že Obec Nový Ruskov za tieto
pozemky získa do svojho vlastníctva primerané náhradné pozemky, ktoré využije výhradne len a len na
budovanie alebo rozšírenie plochy navrhovaných vetrolamov – remízok - ekologickej zelene alebo iného
spoločného zariadenia.

3./ Dodatok č. 3 VZN k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nový Ruskov o miestnych
daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nový
Ruskov -
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DODATOK č. 3
k Všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych poplatkoch za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nový Ruskov

§ 14
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len „poplatok“)
1.) Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikajú na území obce.
2.) Poplatok za odpad je 10 €/osoba/rok, t.j. 0,02274/osoba/deň.
Obec poskytne bonus bezplatne 2 žetóny ročne na dieťa do 3 rokov, ako aj na osobu
ZŤP, ktorá preukáže potrebu používať hygienické plienky. Obec poskytne žetóny obyvateľom
obce nasledovne:
1 obyvateľ v domácnosti – 2 žetóny (bezplatne na rok)
2 obyvatelia v domácnosti - 3 žetóny (bezplatne na rok)
3 obyvatelia v domácnosti - 4 žetóny (bezplatne na rok)
4 obyvatelia v domácnosti - 5 žetónov (bezplatne na rok)
5 obyvatelia v domácnosti – 6 žetónov (bezplatne na rok)
6 obyvatelia v domácnosti - 7 žetónov (bezplatne na rok)
7 obyvatelia v domácnosti – 8 žetónov (bezplatne na rok)
8 obyvatelia v domácnosti - 9 žetónov (bezplatne na rok)
9 obyvatelia v domácnosti – 10 žetónov (bezplatne na rok).
Platí to pre obyvateľov s trvalým a prechodným pobytom v obci Nový Ruskov.
2a) Poplatok za odpad pre firmy pôsobiace v obci Nový Ruskov za zamestnanca je
2€/zamestnanec/rok, t.j. 0,00547€/osoba/deň.
Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove sa uznieslo na vydaní tohto Dodatku č. 3 k VZN na svojom
zasadnutí dňa 5.12.2019 uznesením č.33 a tento dodatok č. 3 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020.

4./ZÁMER previesť majetok kupujúcemu – VVS, a.s. Košice, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to:
Predmetom kúpy je časť 95 % majetkového podielu obce, zrealizovaného v zmysle dotácie z EF v
roku 2014 a skolaudovanej časti nasledovných objektoch:
SO 01 Stoková sieť Veľký Ruskov
Stoka „A“
PVC-U DN 300 od jestvujúcej Š 23 – po Š 32
o dĺžke 341,0 m
(z celkovej dĺžky 1.356 m stoky „A“)
- vrátane pretláčania potrubia od Š 23 po Š 24 o dĺžke 8,5 m
SO 02 – Domové prípojky Veľký Ruskov
- domové prípojky na stoke „A“ v počte – 30 ks PVC DN 150 o celkovej dĺžke 242,0 m

SO 05 – Výtlačné potrubie „A“

meracie zariadenie do prefabrikovanej šachty za ČS I v smere výtlaku na ČOV, meradlom
bude prietokomer MAG 2100 W, DN 40 s elektronikou MAG 5000
Dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode majetku obce je skutočnosť, že obec
Nový Ruskov v súčasnosti nemá finančné, materiálové, odborné a personálne kapacity na dlhodobé
prevádzkovanie a vlastníctvo vyššie uvedenej kanalizácie. Obec by mohla prevádzkovať
kanalizáciu samostatne iba prostredníctvom fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej bolo v zmysle §
5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách udelené živnostenské
oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií pri splnení
požiadaviek na odbornú spôsobilosť. V súčasnosti je trendom skôr upúšťanie od samostatného
prevádzkovania vodárenskej infraštruktúry obcami a mestami a pričom tieto postupne poverujú
prevádzkovaním svojej infraštruktúry vodárenské spoločnosti, v územnej pôsobnosti ktorej sa
nachádzajú.
Na základe uvedeného predaj formou obchodnej verejnej súťaže alebo verejnou dražbou v zmysle
ustanovenia §9a zákona č. 138/1991 Zb. o správe majetku obcí tak neprichádza do úvahy. Odpredaj
verejnej kanalizácie do vlastníctva VVS, a. s. za kúpnu cenu 1,- € z dôvodu hodného osobitného
zreteľa je prípustné v súlade so záujmami a zásadami hospodárenia s majetkom obce Nový Ruskov.
Predávajúci Obec Nový Ruskov je výlučným vlastníkom majetku – časti stavby
v
k. ú. Nový Ruskov, ktoré na základe tejto zmluvy predáva a kupujúci ich nadobúda do svojho
vlastníctva v celistvosti.
-2Odpredaj majetku obce do vlastníctva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. IČO
36570460, so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice za kúpnu cenu: 1,- € bez DPH, (slovom:
Jedno euro), z dôvodu hodného osobitného zreteľa je prípustné a v súlade so záujmami a zásadami
hospodárenia s majetkom obce Nový Ruskov.
Na základe uvedeného, dal starosta obce hlasovať.
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Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove schvaľuje:
ZÁMER previesť majetok kupujúcemu – VVS, a.s. Košice, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a to:
Predmetom kúpy je časť 95 % majetkového podielu obce, zrealizovaného v zmysle dotácie z EF v
roku 2014 a skolaudovanej časti nasledovných objektoch:
SO 01 Stoková sieť Veľký Ruskov
Stoka „A“
PVC-U DN 300 od jestvujúcej Š 23 – po Š 32
o dĺžke 341,0 m
(z celkovej dĺžky 1.356 m stoky „A“)
vrátane pretláčania potrubia od Š 23 po Š 24 o dĺžke 8,5 m
SO 02 – Domové prípojky Veľký Ruskov
- domové prípojky na stoke „A“ v počte – 30 ks PVC DN 150 o celkovej dĺžke 242,0 m

SO 05 – Výtlačné potrubie „A“
meracie zariadenie do prefabrikovanej šachty za ČS I v smere výtlaku na ČOV, meradlom
bude prietokomer MAG 2100 W, DN 40 s elektronikou MAG 5000
Dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode majetku obce je skutočnosť, že obec
Nový Ruskov v súčasnosti nemá finančné, materiálové, odborné a personálne kapacity na dlhodobé
prevádzkovanie a vlastníctvo vyššie uvedenej kanalizácie. Obec by mohla prevádzkovať
kanalizáciu samostatne iba prostredníctvom fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej bolo v zmysle §
5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách udelené živnostenské
oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií pri splnení
požiadaviek na odbornú spôsobilosť. V súčasnosti je trendom skôr upúšťanie od samostatného
prevádzkovania vodárenskej infraštruktúry obcami a mestami a pričom tieto postupne poverujú
prevádzkovaním svojej infraštruktúry vodárenské spoločnosti, v územnej pôsobnosti ktorej sa
nachádzajú.
Na základe uvedeného predaj formou obchodnej verejnej súťaže alebo verejnou dražbou v zmysle
ustanovenia §9a zákona č. 138/1991 Zb. o správe majetku obcí tak neprichádza do úvahy. Odpredaj
verejnej kanalizácie do vlastníctva VVS, a. s. za kúpnu cenu 1,- € z dôvodu hodného osobitného
zreteľa je prípustné v súlade so záujmami a zásadami hospodárenia s majetkom obce Nový Ruskov.
Predávajúci Obec Nový Ruskov je výlučným vlastníkom majetku – časti stavby v k. ú. Nový
Ruskov, ktoré na základe tejto zmluvy predáva a kupujúci ich nadobúda do svojho vlastníctva
v celistvosti.
Odpredaj majetku obce do vlastníctva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. IČO
36570460, so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice za kúpnu cenu: 1,- € bez DPH, (slovom:
Jedno euro), z dôvodu hodného osobitného zreteľa je prípustné a v súlade so záujmami a zásadami
hospodárenia s majetkom obce Nový Ruskov.

5./ Návrh plánu kontrolnej činnosti – hlavná kontrolórka prečítala návrh kontrólnej
činnosti na I. a II. polrok 2020. Starosta dal prítomným poslancom o uvedenom hlasovať.
35

Navhovateľ

Ferkanin

Zodpovedný

Za

Termín.

proti

Podpis starostu

Zdržal
sa

x

Hvasta

x

Kolesár

Serbin

x

x

Štefanko

Švec

x

Varga

x

x

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú plán kontrólnej činnosti na I. a II. polrok 2020.

7./ Rozpočtové opatrenie – kontrolórka obce prečítala návrh na rozpočtové opatrenie
č.3/2019 (referentka obce bola hlasovo indisponovaná)
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8./ Vyhodnotenie Dňa úcty k starším – starosta obce zhodnotil priebeh oslavá ako
dobre zvládnutý, do budúcna však treba skrátiť kultúrny program, nakoľko pre starších
ľudí nie je vhodné dlhé vysadávanie.
9./ Plnenie investičných akcií za rok 2019  ukončenie chodníka od č. 30 – 147,
 Bessenyey – kanalizácia je privedená na ich pozemok,
 Sídlisko Lúčky – kanalizácia a vodovod je urobený kompletne,
 rekonštrukcia MŠ - k dnešnému dňu nemáme nové informácie o spracovaní PD
 rekonštrukcia podlahy v KD vo Veľkom Ruskove (MAS) – vyhodnotenie súťaže,
samotná realizácia máj – jún 2020,
 tepelné čerpadlá – nastal problém s vyjadrením ŽP – je to v riešení,
 asfaltovanie bočnej cesty okolo parčíku – je podaná žiadosť,
 ukončenie asfaltovania vstupov do dvorov,
 ukončenie rekonštrukcie verejného osvetlenia v oboch častiach obce.
Uvedené skutočnosti zobrali poslanci na vedomie.
10./ Novoročný ohňostroj – nákup – starosta obce navrhol poslancom zakúpenie
ohňostroja do oboch častí obce v sume 200€ - Veľký Ruskov a 200€ - Malý Ruskov.
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Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú nákup ohňostroja do oboch častí obce – 200€ pre Veľký Ruskov, 200€ pre
Malý Ruskov.

11./ Rôzne  hlavná kontrolórka prečítala správu nezávislého auditora,
 Jaroslav Štefanko navrhol vydať „Ruskovský spravodaj“, požiadal prítomných o
príspevky.
 Ďalej Jaroslav Štefanko ingormoval prítomných o projektoch, ktoré podal.
a.)
Program obnovy dediny 2020 – na výsadbu stomčekov, maximálna výška dotácie je
5.000€.
b.) Štátna ochrana prírody pre vtáčie územie – na výsadbu stromčekov – maximálna
výška dotácie 5000€.
c.) Nadácia Ekopolis – na výsadbu zelene – maximálna výška dotácie 4000€
 ďalej Jaroslav Štefanko informoval na DOS útoky internetovej siete,
 Jednota dôchodcov Slovenska v Novom Ruskove požiadala o príspevok od obce na
svoju činnosť. Starosta obce navrhol 500 € , s čím poslanci súhlasili. Dotáciu
dostanú v roku 2020
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Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú príspeovok pre Jednotu dôchodcov Slovenska vo výške 500.-€, ktorá im bude

vyplatená v roku 2020.


poslanec Ferkanin požiadal, ako každoročný usporiadavateľ
fašiangového plesu o vecný príspevok. Starosta navrhol sumu
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Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove schvaľuje vecný príspevok vo výške 100€ na Fašiangový ples v roku 2020.

 starosta obce navrhol odmenu Jaroslavovi Štefankovi za internetovú činnosť, za
činnosť pri budovaní verejnej zelene vo výške 2.000 €.
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Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove schvaľuje odmenu pre Jaroslava Štefanka vo výške 2000€ za za interentovú
činnosť za budovanie verejnej zelene vo svojom voľnom čase.

11./ Záver - keďže zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky, starosta poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Overovatelia zápisnice:
Dr. Serbin Rastislav - ….......................................
Ing. Hvasta Vladimír - ….......................................

