Zápisnica napísaná z 10. zasadnutia
obecného zastupiteľstva 15.6.2020
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zučastnili
7 poslanci., referentka a hlavná kontrolórka obce Starosta obce privítal prítomných a
otvoril zasadnutie.
Program:
1./ Otvorenie
2./ Určenie overovateľov zápisnice
3./ Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2019
4./ Záverečný účet obce z rok 2019 - schválenie
5./ VZN o udržiavaní čistoty v obci č.1/2020 - schválenie
6./ Prevádzka cintorína vo Veľkom Ruskove a parkoviska pri OcÚ
7./ Konania OÚ Trebišov, katastrálny odbor, OKO NM
8./ Zrušenie výzvy – kod výzvy 6983/2019/OSMRR
9./ Enviro zásahy v katastri obce Veľký a Malý Ruskov
10./ Dobrovoľný hasičský zbor obce
11./ Investičné akcie 2020 – kultúrny dom Malý Ruskov, kultúrny dom Veľký Ruskov,
materská škola, kanalizácia
12./ Rôzne
13./ Záver
Doplený bod

2./ Určenie overovateľov – Varga, Kolesár
3./ Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2019 – Ing. prečítala
svoje stanovisko k Návrhu záverečného účtu obce za rok 2019. Poslanci dostali návrh v
dostatočnom predstihu emailovou poštou.
4./ Záverečný účet obce z rok 2019 – schválenie
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške
+ 16.572,40 EUR, upravený o nevyčerpané prostriedky v sume 254,40 €, t.j. + 16.318,- €,
2.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtového hospodárenia a zostatok finančných
operácií použiť na:

x

- tvorbu rezervného fondu v sume 16.318,- € (z prebytku rozpočtového hospodárenia),
- tvorbu rezervného fondu v sume 25.200,78 € ( zo zostatku finančných operácií)
Z toho povinná 10 % tvorba rezervného fondu bude suma 1.631,80 €.
Na kapitálové výdavky zostáva suma 39.886,98 €:
v rozpočte sme rátali so sumou 18.563,71 €, čo je zostatok z roka 2018 - nevyčerpaný
- na sumu 39.886,98 € . Zostatok sa použije na rekonštrukciu MŠ

5./ VZN o udržiavaní čistoty v obci č.1/2020 – na podnet okresnej prokurátorky, obec
pristúpila k schváleniu uvedeného VZN.
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Obec Nový Ruskov
Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
___________________________________________________________________________
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nový Ruskov
č. 1/2020 zo dňa 15.6.2020
o udržiavaní čistoty v obci
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia / VZN/
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 3.5.2020
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 3.5.2020
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 20.5.2020
Pripomienky zasielať :
Písomne na adresu: Obec Nový Ruskov, Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
Elektronicky na adresu: novyruskov@slovanet.sk
Doručené pripomienky /počet/: 0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN bolo dňa: bez pripomienok
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: -----Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Novom Ruskove dňa 15.6.2020 pod. č.
VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Nový Ruskov dňa: 20.5.2020
VZN zvesené z úradnej tabule Obce Nový Ruskov dňa: 3.6.2020
VZN nadobúda účinnosť dňom 1.7.2020
Ing. Ján Borovský
Starosta obce
OBEC Nový Ruskov
Obec Nový Ruskov v rámci výkonu samosprávy podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. g)
a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nový Ruskov č. 1/2020
o udržiavaní čistoty v obci
Článok 1
Rozsah pôsobnosti
Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na reguláciu činností a stanovenie povinností na verejných
priestranstvách. Verejné priestranstvo definuje osobitný predpis v § 2 b, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení.
Článok 2
Udržiavanie čistoty
(1) Každý je povinný počínať si tak, aby svojím konaním nespôsobil znečistenie alebo poškodenie verejného
priestranstva. Verejné priestranstvá je možné užívať len v súlade s ich účelom a príslušnými právnymi predpismi.
(2) Zakazuje sa na verejnom priestranstve:
a) ukladať a skladovať materiál všetkého druhu vrátane odpadu bez povolenia obce,
b) ukladať odpad vedľa nádob na ich zber,
c) odhadzovanie odpadkov a žuvačiek,
d) kŕmenie voľne sa pohybujúcich zvierat,
e) znečisťovanie pľuvaním, zvratkami, močením, fekáliami,
f) realizovať grafity mimo obcou schválených miest,
g) vyklepávať a prášiť odevy, koberce a iné textílie mimo na to určených miest; uvedené platí aj o týchto
činnostiach z okien alebo balkónov, ak smerujú na verejné priestranstvo,
h) grilovať mimo na to určených miest,
i) umývať motorové vozidlá,
j) vypúšťať alebo vylievať odpadovú vodu, čistiace prípravky, rozpúšťadlá, farby, oleje a iné podobné látky,
k) spaľovať odpad,
l) vyberať predmety z nádob na komunálny odpad a triedený zber.

(3) Čistenie verejných priestranstiev zabezpečuje obec.
(4) Zimná údržba zabezpečuje obec – správca komunikácie. Po jej skončení sa pristúpi k očisteniu od posypového
materiálu.
Článok 3
Záverečné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 15.6.2020
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce, t. j.
1.7.2020.
Ing. Ján Borovský
Starosta obce

6./Prevádzka cintorína vo Veľkom Ruskove a parkoviska pri OcÚ – starosta obce oboznámil
poslancov s problémom páčenia klatiek na bráne na cintoríne. V poslendom čase boli
znehodnotené už tri klatky a brána na cintoríne bola tým pádom otvorená. Vo viacerých
prípadoch si cestu cez cintorín skracovali mnohí „návštevníci“ blízkeho ihriska, či dokonca a
osobnými autami chodia občania až k samotným hrobom. Poslanci o tejto téme diskutovali
a dospeli k záveru, o ktorom sa hlasovalo nasledovne.
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Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú uzamknutie brány na cintoríne vo Veľkom Ruskove počas roka. V prípade
pohrebu, pred sviatkami Všetkých svätých, pri prácach na cintoríne, obecnej akcii bude brána otvorená.

Ďalej v tomto bode informoval o problémoch a o neporiadku, ktorý ostáva po „večerných a
nočných návštevách“ parkoviska pri obecnom úrade. Starosta navrhol osadiť vstup na
parkovisko rampou,čo poslanci zamietli. Poslanec Ferkanin navrhol napísať list OR PZ
Trebišov so žiadosťou o častejšie kontroly parkoviska vo večerných hodinách. Poslanec
Kolesár navrhol osadenie dopravnej značky „Zákaz vjazdu“ vymedzujúcej čas od – do. V
prípade konania akéjkoľvek akcie v kultúrnom dome, v dome smútku, či nej obecnej akcie
obmedzenie nebude platiť. O tomto návrhu poslanci hlasovali.
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Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú osadenie dopravnej značky pri vjazde na parkovisko pri obecnom úrade s
vymedzením hodín od -do.

7./Konania OÚ Trebišov, katastrálny odbor, OKO NM – starosta informoval o zmenách v
novom súbore geodetických informácií a v novom súbore popisných operácií k.ú. Veľký a
Malý Ruskov. Informáciu zobrali poslanci na vedomie.
Rozšírenie bodu č. 7 o tieto bod
- schválenie zmluvy medzi Obcou a Blažejom Hrubovským
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Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú zmluvu medzi Obcou Nový Ruskov a Blažejom Hrubovským.,
takto:Oznámenie o zámere zámeny pozemkov podľa osobitného zreteľa Obecné zastupiteľstvo v Novom
Ruskove týmto vyjadruje súhlas s predloženým návrhom zmluvy dotýkajúcej sa zámeny pozemkov vo vlastníctve Obce
Nový Ruskov :
Obec Nový Ruskov je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Malý Ruskov
Parceln
Výmera
Spoluvlastnícky
List
é číslo
Druh pozemku
parcely v
podiel
Nadobúdateľ
vlastníctva
KN-C
m2
1241/2

Ostatná plocha

27

1254/3

Ostatná plocha

609

List
vlastníctva

Parceln
é číslo
KN-E

Druh pozemku

Výmera
parcely v
m2

Spoluvlastnícky
podiel

1026

95/3

Trvalý trávny porast

49

Pod B 1 v celku

904

Pod B 1 v celku

HUDAH s.r.o.

Nadobúdateľ
Hudah s.r.o.

HUDAH s.r.o., je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Malý Ruskov
Parceln
Výmera
Spoluvlastnícky
List
é číslo
Druh pozemku
parcely v
podiel
Nadobúdateľ
vlastníctva
KN-E
m2
Pod B 16 v 3/12
Obec Nový
796
224/2
Vodná plocha
133
inách
Ruskov
225/2

Orná pôda

84
Výmera 54 m2

List
vlastníctva

677

Parceln
é číslo
KN-E

Druh pozemku

Výmera
parcely v
m2

138/1

Trvalý trávny porast

77

138/2

Trvalý trávny porast

22

267

Orná pôda

174

429

Orná pôda

2

Spoluvlastnícky
podiel

Pod B 11v 1/6-ine

Nadobúdateľ

Obec Nový
Ruskov

Výmera 45 m2
List
vlastníctva

Parceln
é číslo
KN-E

Druh pozemku

Výmera
parcely v
m2

344

223/2

Orná pôda

33

Spoluvlastnícky
podiel
Pod B 17 v 1/12ine

Nadobúdateľ
Obec Nový Ruskov
Výmera 3 m2

List
vlastníctva

Parceln
é číslo
KN-E

Druh pozemku

Výmera
parcely v
m2

Spoluvlastnícky
podiel

709

136/1

Trvalý trávny porast

183

Pod B 6 v 4/8- inách

Nadobúdateľ
Obec Nový Ruskov

Výmera 92 m2
List
vlastníctva

775

Parceln
é číslo
KN-E

Druh pozemku

Výmera
parcely v
m2

232/2

Orná pôda

95

233/2

Orná pôda

336

234/2

Orná pôda

47

Spoluvlastnícky
podiel

Pod B 11v ¾-inách

Nadobúdateľ

Obec Nový Ruskov

Výmera 359 m2
zriaďuje sa vecné bremeno spočívajúceho v práve prechodu peších a prejazdu osobnými a nákladnými
motorovými vozidlami a inými spôsobmi a prostriedkami po pozemku s parc.č. KNC 1079/2, 1241/2, 62/3, 62/6, 95/3
výjazd resp. vjazd smerom na parcely registra C-KN s parc.č. 95/2, 95/4, 92/10 a 1243 v prospech oprávneného z
vecného bremena a to v prospech Obce Nový Ruskov a jej partnerov, ako i obyvateľov obce a to znamená aj využívať
plánované teleso cesty a premostenie toku.
Táto zámena sa realizuje najmä za účelom usporiadania majetkových pomerov hlavne za účelom prípravby
realizácie novej príjazdovej komunikácie na hosp. dvor firmy HUDAH s.r.o. a tým odbremenenie centra obce od
nadmernej záťaže spojené s nákladnou dopravou, ktorá prechádza centrom obce.
Obec Nový Ruskov odovzdáva do vlastníctva parcely bod budúcim cestným telesom ako aj par.č. 1254/3, ktorá
rozdeľuje hospodársky dvor od ostatných pozemkov firmy HUDAH s.r.o a tým pádom predstavuje prekážku v hosp.
rozvoji .
Za pozemky vo vlastníctve obce firma HUDAH poskytuje spoluvlastnícke podiely v iných pozemkoch a najmä
zriaďuje vecné bremeno k pozemkom, na ktorých povedie prístupová cesta.
ZDÔVODNENIE osobitného zreteľa:
Obecné zastupiteľstvo na základe spoločného rokovania firmy HUDAH s.r.o. a zástupcu obce a zverejneného
územného plánu zámeru schvaľuje jednomyseľne všetkými poslancami zámenu horeuvedených pozemkov a súčasne
zriadenie horeopísaného vecného bremena a to formou osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ je odôvodnený tou
skutočnosťou:
Od doby vykonania projektu pozemkových úprav došlo k podstatnej zmene a rozvoja hospodárskeho dvora vo
Malom Ruskove. Bol tam vybudovaný penzión, ako aj hospodárske budovy, čo malo za následok enormné vyťaženie
miestnych komunikácií. Účelom tejto dohody je majetkoprávne vysporiadať pozemky pod telesom cesty a súčasne
zachovať jej verejný charakter s tým, že firme HUDAH s.r.o. bude poskytnutá ako náhrada par.č. 1254/3 , ktorá
rozdeľuje pozemky firmy na dva samostatné celky a tvorí prekážku rozvoja hosp. činnosti. Navyše táto parcela(cesta) sa
stala byť neúčelnou a nadbytočnou.
Obec Nový Ruskov za svoje pozemky získa nielen náhradné pozemky ale najmä vecné bremeno
k pozemkom firmy HUAH s.r.o. spočívajúce v v práve prechodu peších a prejazdu osobnými a nákladnými
motorovými vozidlami a inými spôsobmi a prostriedkami po pozemku s parc.č. KNC 1079/2, 1241/2, 62/3, 62/6, 95/3
výjazd resp. vjazd smerom na parcely registra C-KN s parc.č. 95/2, 95/4, 92/10 a 1243 v prospech oprávneného z
vecného bremena a to v prospech Obce Nový Ruskov a jej partnerov, ako i obyvateľov obce a to znamená aj využívať
plánované teleso cesty a premostenie toku.
Toto oznámenie sa zverejňuje na úradnej tabuli a internetovej stránke obce po dobu 15 dní.
Ing. Ján Borovský
starosta obce

8./ Zrušenie výzvy – kod výzvy 6983/2019/OSMRR – v tomto bode informoval starosta o
zrušení výzvy na základe, ktorej obec podala Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt
zameraný na podporu regionálneho rozvoja na rok 2020 pod názvom „Spájame Malý a
Veľký Ruskov“. Žiadosť bola podaná 14.1.2020, doplnená o niektoré dokumenty
16.3.2020. Oznámením zo dňa 26.5.2020 z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu bola naša výzva zrušená a zároveň bola zverejnená nová výzva. Vzhľadom
na nové podmienky sa obec Nový Ruskov do tejto výzvy nemôže zapojiť.

9./ Enviro zásahy v katastri obce Veľký a Malý Ruskov - v tomto bode vystúpil poslanec
Štefanko s nasledujúcimi bodmi.
a).Realizované veci:
- realizácia výsevu ttp na pozemky obce v extraviláne obce a to 3 parcely cca 2 ha,
- bol vykonaný presun zvoničky v Malom Ruskove (potrebné je vybudovať základ pod
zvoničku)- kameň je prichystaný,
- zriadený drevený kríž na poľnej ceste + príprava nerezového korpusu krista podľa starej
hrdzavej predlohy nájdenej v zvoničke,
-vykonaná oprava krajnice na poľnej ceste P1- po neúspešnej reklamácii u zhotoviteľa (
za 1490 Eur s DPH).
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opravu krajnice na poľnej ceste P1 po neúspešnej reklamácií u zhotoviteľa v sume
1490.-€.

- vypratanie záhumní a zhotovenie cesty v dĺžke 200 metrov smerom k muničáku ( 0 Eur),
dielo nie je úplne dokončené, nevyrovnané , neupravené krajnice,
-úprava krajnice na P12- pred výjazdom na štátnu cestu, ešte to nie je úplne vyrovnané
(0 eur),
-výkop a odvoz budúceho jazierka a upratanie sute z bývalého kúpaliska (sponzorsky),
práce na jazierku budú priebežne pokračovať
-rekultivácia plôch za Malým Ruskovom, za záhradami (Petrík – 0 Eur), je potrebné to
dorovnať
- príprava cesty k budúcemu premosteniu sídlisko Lúčky, úprava brehov potoka Drahňovec
je to v štádiu riešenia
b). Rozpracované veci
- realizácia výsadby vetrolamov na 4 ha za 5000 eur na základe rozhodnutia ministra
životného prostredia, osivo už prišlo,
- realizácia základu zvoničky,
- oprava Serbinovho kríza na poľnej ceste Kukuričianky I.- osadenie liatinového razpiatia
(Jožko Frágner ho farbí),
- Zelené obce Slovenska- čakáme na podpis zmluvy,
- ŠOP – život pre Drahňovec - čakáme na rozhodnutie komisie ministra o úspešnosti ,
-realizácia „jedlý les „ vďaka podpore nadácie Ekopolis - na jeseň 2020 výsadba.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie enviromentálne zásahy
10./ Dobrovoľný hasičský zbor obce - starosta obce informoval o liste ORHaZZ Trebišov
ohľadom plnenia úloh spojených s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných prác v
zmysle § 33 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov. Obec je povinná zriadiť dobrovoľný hasičský zbor, prípadne je povinná sa
spojiť s obcou,kde dobrovoľný hasičský zbor už majú. Obec odpovedala na list organizácie
nasledovné: „Po analýze bolo zistené, že pre danú činnosť je problém , vzhľadom na nízky

demografický vývin obyvateľstva,ako aj zabezpečiť občanov pre tieto činnosti.
Obec nemá žiadne zásahové hasiace prostriedky. Preveruje sa aj možnosť zriadenia
spoločného zboru s niektrou susednou obcou. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti
(nedostatočné personálne zázemie, žiadne technické a finančné zabezpečenie) je veľmi
problematické splniť túto úlohu. Zástupca obce danú problematiku navrhne na zasadnutí
rady ZMOjZ prerokovať a požadovať legislatívnu zmenu.
Aj túto informáciu zobrali poslanci na vedomie.
11./ Investičné akcie 2020 –





kultúrny dom Malý Ruskov – začiatok rekonštrukcie jeseň 2020,
kultúrny dom Veľký Ruskov - začiatok rekonštrukcie jeseň 2020,
materská škola – finálna verzia prjektu jeseň 2020,
kanalizácia - návrh starostu - predať zvyšnú čať kanalizácie VVS a.s. za 1€ a
zvyšnú časť dobuduje VVS a.s. starosta má dohodnuté stretnutie s generálnym
riaditeľom VVS a.s. , kde o tejto otázke budú rokovať.

12./ Rôzne  starosta navrhol predať akcie VVS a.s.klubu akcionárov. O tomto návrhu dal
starosta hlasovať .
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Navhovateľ

Ferkanin

Zodpovedný

Za

Termín.

proti

Podpis
starostu

Zdržal
sa

Hvasta

Kolesár

x

Serbin

x

Štefanko

x

Švec

Varga

x

x

x

x

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s predajom akcií VVS a.s.

 schválenie Dodatku č. 3 vo veci zverenia majetku obce do správy VVS, a. s.
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Navhovateľ

Ferkanin

Zodpovedný

Za

Termín.

proti

Podpis
starostu

Zdržal
sa

x

Hvasta

Kolesár

x

Obecné
zastupiteľstvo
predložený
návrh
s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s:

Serbin

x

Štefanko

x

zmluvy

o výkone

Švec

x

Varga
x

správy

x

majetku

obce

a)

prerokovalo
- bez pripomienok

b)

schvaľuje
1. zverenie majetku obce /presná definícia/ do správy pre VVS, a. s. s obstarávacou cenou
908.650,63.,- €
2. podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a.s.
/definovať zverený majetok, platobné podmienky, účel majetku, čas výkonu správy,
najdôležitejšie práva a povinnosti zmluvných strán/

Z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 7. poslanci.
- za schválenie návrhu zmluvy hlasovali
- proti schváleniu návrhu zmluvy hlasovali

7 poslanci
0 poslanci

 Počas zasadnutia prišiel Ing. Klubert, ktorý vlastní v obci rodinný dom – chalupu.
Vystúpil s požiadavkou „tichého asfaltu“ na miestnu komunikáciu, kvôli zlepšeniu
komfortu občanov, nakoľko obcou prechádza cesta III. triedy (tranzitná cesta) s
množstvom áut,čo zapríčiňuje vysokú hlučnosť. Ďalej nadniesol požiadavku zníženia
rýchosti na 40km/h, retardéry. Nakoľko ide o cestu III. triedy v správe KSK, nie je v
silách obce niečo také vyriešiť vo vlastnej réžii. Spomenul p. Klubert pri tejto
požiadavke spomenul, že niečo také sa môže skúsiť petíciou. Starosta obce sľúbil,
že sa pokúsi riešiť situáciu vrámci možností. Následne na to pán Klubert odišiel
 Poslanec Ferkanin informoval prítomných o usporiadaní futbalového turnaja
18.7.2020 s varením guľášu, načo poslanec Švec navrhol spojiť tento „športový“
deň s behom - „Ruskovská deviatka“, s čím poslanci súhlasili. O tomto bode sa
nehlasovalo.

13./ Záver - keďže zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky, starosta poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Overovatelia zápisnice:
Ing. Martin Varga - ...........................
Ing. Tomáš Kolesár - …...........................

