Zápisnica napísaná z 13. zasadnutia
obecného zastupiteľstva 10.2.2021
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili
6 poslanci. Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie.
Program:
1./ Otvorenie
2./ Určenie overovateľov zápisnice – Hvasta, Švec
3./ Výber poskytovateľa úveru na prefinancovanie rekonštrukcie kultúrneho domu v Malom
Ruskove
4./ Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022 a
2023.
5./ Návrh rozpočtu na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022 a 2023
6./ Správa o vykonanej kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020.
7./ Výstavba materskej školy vo Veľkom Ruskove
8./ Rozšírenie plánu činnosti na rok 2021
9./Rôzne
10./ Záver
- 18.45 hod prišiel poslanec Švec
Poslanec Kolesár žiadal zmeniť poradie bodov s tým, že sa vypustí bod 8./. Bod 9./
„Rôzne“ aj do budúcnosti. Doplniť body poslanca Štefanka, ktoré boli zaslané emailom a
body 3./ 4./, 5./ presunúť na koniec. Bod 6./ a 7./ presunúť na začiatok.
Starosta dal o návrhu poslanca Kolesára hlasovať.
68

Navhovateľ

Ferkanin

Zodpovedný

Za

Termín.

proti

Podpis
starostu

Zdržal
sa

Hvasta

x

Kolesár
x

Serbin
x

Štefanko

Švec

Varga

x

x
x

x

Návrh poslanca Kolesára so zmenou bodov rokovania bolo schválené

3./ Správa o vykonanej kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020. hlavná kontrolórka uvedenú správu zaslala poslancom emailovou poštou. Poslanec Kolesár
sa spýtal pani kontrolórky, či kontrolavala aj uzavreté nájomné zmluvy na ornú pôdu s
neplatičmi SHR. Odpovedala, že kontrolovala zmluvy uzavreté v roku 2019, kde sa tieto

nenachádzali. Po krátkej diskusii, v ktorej odznela aj kontrola, prípadne sankcinovanie
neplatičov nájmov zobrali uvedené poslanci na vedomie.
- 19.02 hod prišli Martin Oláh, Stanislav Andráš (obyvatelia obce)
4./ Výstavba materskej školy vo Veľkom Ruskove – starosta informoval, že
projektovú dokumentáciu zaslal poslancom. Informoval aj o tom, že zriadiť obecnú s.r.o. je
dosť riskantný krok.
5. Správa o činnosti internetu (poslanec Štefanko) – správu zaslal poslanec Štefanko
prítomným emailovou poštou v nasledujúcom znení a.) V súčasnej dobe došlo k navýšeniu rýchlosti internetu z 250 MBps na 600 MBps
s mesačným poplatkom 2.124.-€ vrátane DPH. Súčasne bola vyplatená odmena
programátorovi v súvislosti s migráciou nastavení a rekoniguráciou, a to vo výške 500.-€.
Postupne sa budú uvoľnovať pravidlá pre jednotlivých účastníkov z 15MBps na vyššie,
podľa možností prenosových zariadení. Je potrebné prekonfigurovať zariadenia na vyššie
rýchlosti tam, kde sa to dá.
b.) V súvislosti s výstavbou optickej trasy Veľký Ruskov – Malý Ruskov došlo k
neformálnym rozhovorom ohľadom vybudovania optickej siete. Podrobnosti boli uvedené
v emailovej komunikácii s týmito hlavnými bodmi:
- Firma Emax vybuduje v roku 2021 v obci optickú sieť plne s podmienkami VSD na
oporných stĺpoch VSD. Obdobné siete vybudujú aj v obci Plechotice a Hriadky.
 Poplatok za internet 300 Mps a televíziu – balík 60 programov pre 5
televízorov bude 19,28€ vrátane DPH.
 Za samotný internet 300 Mps bude 15,60€ vrátane DPH
 Za prvých 6 – 12 mesiacov bude zľava????
 Poplatok za zariadenie optiky bude 1 Eur a poplatok za setbox bude
prenájom mesačne 1 € (ak nemá tv android platformu).
- S tým, že Obecná internetová sieť obce Nový Ruskov ukončí svoju prevádzku ako
poskytovateľ internetu predbežne k 31.12.2023, ak sa nerozhodne inak.
1.) Do toho času sa so Slovanetom a.s. uzatvorí rámcová zmluva, na
základe ktorej sa raz za stanovený čas prehodnotí rýchlosť a postupne, ako budú účastníci
ubúdať, tak rýchlosť a poplatky sa budú meniť flexibilne podľa našich požiadaviek.
 Poslanci sa vyjadrili:
 Vyrokovať s firmou Emax výhodnejšie prechodné obdobie po pripojení do
optickej siete pre obyvateľov obce Nový Ruskov
 Poriešiť pripojenie obecného úradu, kultúrnych domov a verejných
hotspotov.
 Poriešiť pripojenie kamier do kamerovej siete tam, kde nie je vlastná optika.
Nakoniec tejto správy bolo prijaté nasledujúce uznesenie.
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer vybudovania optickej siete v obci s tým, že je potrebné doriešiť výhodnejší
prechod obyvateľov obce do novej siete a súčasne poriešiť požiadavky Obce Nový Ruskov – obecného úradu, týkajúce
sa verejnoprospešných služieb a samosprávy.

6./ Oprava priepustu a priekopy na P1 (poslanec Štefanko) – poslanec Štefanko
informoval prítomných o nasledujúcom. Minulý rok sa na P1 - cesta za bývalým družstvom
realizovala oprava krajnice cesty a prekladanie výkopov na východnú stranu, za účelom
rozšírenia krajníc telesa cesty. Vtedy sa nestihlo dokončiť priepust (spadli pásy na bágri),
tak sa zrealizovala len oprava krajnice. Teraz počas daždivých dní sa ukazuje, že cesta sa
môže podmáčať a tým pádom aj zosunúť. Preto je nevyhnutné dokončiť a opraviť
krajnicu, rozťahať hlinu, ktorú navozili cestári pri čistení priekopy na dolnom konci.
Poslanec Štefanko navrhuje, aby sa objednal pásový báger CAT a auto a upravila sa cesta
tak, aby mohla slúžiť všetkým dlhý čas. Z rozpočtu obce navrhuje vyčleniť na to 728€
vrátane DPH. Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať o vyššie uvedenom návrhu poslanca
Štefanka.
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Obecné zastupiteľstvo súhlasí s opravou priepustov a kanálov a úpravou okolia na P1 v km 0,3 – 0,4 v predmetnej
súhrnnej cene 728€ vrátane DPH.

7./ Kosenie krajníc obecných ciest (poslanec Štefanko) – Poslanec Štefanko
oboznámil prítomných o nasledovnom. Donedávna organizoval kosenie poľných ciest vo
vlastnej réžii. Keďže ide o obecný majetok, ktorý počas pandémie využívajú desiatky
našich občanov a aj dôchodcov, je potrebné v rozpočte počítať s oficiálnym kosením
krajníc a priekop, a to profesionálnou kosačkou s ramenom, hneď v máji, kedy je porast
malý. S dvojklíčnymi burinami majú problém veľké kosačky. Tieto treba zlikvidovať, aby sa
tam ukázala riadna tráva, ktorá sa už lepšie kosí. Buriny sa ukazujú tam, kde je čerstvo
kopané, po troch rokoch kosenia vymiznú. Je potrebné osloviť viac firiem, ktoré sa koseniu
venujú, napr. SC KSK alebo súkromníci, za koľko by boli schopní pokosiť 1 km krajnice,
resp. , koľko berú za hodinu. Poslanec Štefanko navrhuje vyčleniť z rozpočtu 300€. Po
krátkej diskusii dal starosta obce hlasovať.
71

Navhovateľ

Ferkanin

Zodpovedný

Za

Termín.

proti

Podpis
starostu

Zdržal
sa

x

Hvasta
x

Kolesár
x

Serbin
x

Štefanko
x

Švec

Varga
x

x

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer kosenia poľných ciest ramennou kosačkou a pre tento účel schvaľuje v
rozpočte prostriedky vo výške 300€ ročne. Súčasne urobí obec prieskum ohľadom vlastného mechanizmu na udržiavanie
už udržiavaných porastov.

8./ Odpočívadlá na „obecnej ceste“(poslanec Štefanko) - poslanec Štefanko
informoval prítomných, že sa na neho obrátilo s návrhom na odpočívadlá niekoľko
dôchodcov. Informoval ich, že obec mala projekt a aj stavebné konanie, no bohužiaľ táto
výzva bola zrušená. Vyzerá to tak, že sa pandémie tak skoro nezbavíme a určité
obmedzenia budú trvať celý rok a možno aj dlhšie. Zrejme budú dôchodcovia využívať
odpočívadlá aj po pandémii, nakoľko táto cesta sa stáva obľúbenou vychádzkovou trasou.
Poslanec Štefanko navrhol nasledovné:
 buď sa uchádzať o altánky z masívu v nejakej výzve (Obnova dediny 2021) a pod.
 alebo požiadať nájomcu obecných lesov o masívne dubové polky a z nich urobiť
ťažké lavičky, ktoré nedvihne ani 5 obyvateľov z marginalizovaných komunít.
Na tento účel navrhol vyčleniť z obecného rozpočtu 500€. Uvedenú informáciu zobrali
prítomní na vedomie.
9./ Občianske združenie Zelený Nový Ruskov (poslanec Štefanko) – Poslanec
Štefanko oboznámil prítomných o nasledujúcom. V obci fungujú tri „živé“ občianské
združenia : Komanička, Skala a Zemplínska labka, ostané nevyvíjajú žiadnu činnosť.
Jedným zo spoluzakladateľov je Jaroslav Štefanko. V podstate toto občianske združenie
bolo partnerom obce pri realizácii Zelený jedlý les v Malom Ruskove. Viac informácii
je na www.zelenynovyruskov.sk
Toho roku bola podaná nová žiadosť na „Dubovú alej“, projekt bohužiaľ nebol podporený.
Združenie sa chce usilovať o ozeleňovanie extravilánu obce tak, aby výlet do prírody bol
naozaj výletom do prírody. Teda realizovať svojpomocne výsadbu, opravu studničiek a
pod. Preto OZ Zelený Nový Ruskov bude vďačné za akúkoľvek pomoc v prospech
združenia, či už vo forme sponzorských darov, či 2% percentami z príjmu.
Aj túto informáciu zobrali prítomní poslanci na vedomie
10./Výstavba poľných ciest (poslanec Štefanko) - z korešpondencie medzi starostom
a ministerstvom pôdohospodárstva je zreteľné, že je možnosť dobudovania ciest v Malom
Ruskove južne za záhradami a aj vo Veľkom Ruskove za ihriskom a dokončenie cesty na
strelnicu, poprípade „meglisovskú“ cestu. Podmienka je budovanie sprievodnej zelene, ako
aj zapojenie miestnych firiem do výstavby a výsadby. Zatiaľ k tejto veci nevedel povedať
nič ani pán Hlebaško. Nevieme, či sa o výstavbu ďalších ciest má usilovať obec sama,
alebo akým spôsobom sa to má riešiť. Preto je namieste, aby sa OZ vyjadrilo k veci a
prebežne vyjadrilo záujem o ďalšie dobudovanie spevnených ciest a sprievodnej zelene.
Keďže v podstate nemáme žiadne relevantné informácie, tak tento bod zobrali
poslanci obecného zastupiteľstva na vedomie.
11./ Prenájom obecných pozemkov (poslanec Štefanko) – poslanec Štefanko
informoval o neúspešnom výbere nájomného za obecné pozemky. Preto všetkých čo
neplatia obci nájom treba požiadať o vypratanie nehnuteľnosti k 1.10.2021, nakoľko z
toho obec nemá ani nájom, ani daň. V následnej fáze to OZ Zelený Nový Ruskov dá
zatrávniť a buď sa to prenajme niekomu na seno a postupom času sa tam realizujú
vetrolamy a pod. S uvedeným návrhom sa stotožnili aj predstavitelia združenia Drahňovec,
a to prostredníctvom Radoslava Serbina. Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce
špecifikáciou pozemkov, ich výmer a užívateľov, ktorí neplatia nájom z obecných
pozemkov.
12./ OKO NM (poslanec Štefanko) – v tomto bode informoval poslanec Štefanko o
prevedenom zápise OKO NM v Obci Nový Ruskov. Z toho titulu je už vidno, kde je
potrebné vysporiadať niektoré vlastnícke vzťahy v intraviláne obce, a to či už z podnetu

obce, alebo podnetu obyvateľov.
Všetky parcely v intraviláne majú nové čísla a výmery, preto vznikol trošku problém
pri ťarchách, ktoré znejú na staré parcely a výmery a banky sú tým znepokojené.
Priebežne je jednak potrebné vykupovať pozemky v prospech obce a jednak
predávať pozemky, ako prebytočný majetok obce, najmä pozemky, ktoré sú súčasťou
dvorov súkromných nehnuteľností.
Na základe horeuvedeného je potrebné vybaviť žiadosti terajších žiadateľov k
vzájomnej spokojnosti obce i jej obyvateľov, resp. ak nemajú záujem o odkúpenie a je na
to iný záujemca, ponúknuť mu to.
Túto správu berie obecné zastupiteľstvo na vedomie, nakoľko k scudzeniu každej
nehnuteľnosti bude treba zvlášť uznesenie. Obecné zastupiteľstvo zaväzuje obecný úrad,
aby v uvedenej záležitosti aktívne konal.
13./ Dedinské múzeum (poslanec Štefanko) – z našej obce pochádzajú dvaja
významní rodáci, a to Štefan Boleslav Roman a Jozef Porhinčák. V týchto dňoch Osvetové
stredisko Trebišov pripravuje spomienkové aktivity v súvislosti s jeho narodením a úmrtím
(p. Kvetoslava Porhinčáková). Poslanca Štefanka, ktorý tento bod pripravil a pána starostu
obce napadla myšlienka zriadiť pri strej budove materskej školy múzeum. Z toho titulu by
bolo vhodné, aby každý , kto má doma nejaké staré artefakty na povalách a pod., aby sa
to priebežne zbieralo a perspektívne, aby sme mohli v budúcnosti realizovať nejake
expozície v tejto časti budovy.
Poslanec Štefanko ľutuje, že neustriehol starú kachľovú pec z budovy bývalej školy v
Malom Ruskove a že sa to dalo len tak. Tak isto dáva do pozornosti, že pán Teodor
Serbinčík vydal doplnené vydanie svojej knižky „ Na gazdovskim dvore, ktorej pracovná
verzia je už na obecnej stránke.
Aj túto informáciu zobrali prítomní poslanci na vedomie.
14./ Požiadavka na SC KSK (poslanec Štefanko)– pri vjazde od Sečoviec sú priekopy
pred vjazdom na P11, ako aj po výjazde až po Dragulových neprehĺbené, preto by bolo
vhodné so SC KSK, aby to prehĺbili. Voda sa vylieva na cestu, cesta je šmykľavá a hrozí
nebezpečenstvo autonehody. Výkopovú hlinu by nosili na určené miesto a hneď za sebou
to vyplanírovali, nie ako posledné, že sa im to povolilo vynosiť za družstvo a máme jeden
problém navyše. Tak isto na jar bude potrebné doriešiť s SC KSK výjazd z obecnej cesty
pri Plechoticiach, tak ako je to v projekte.
Poslanec Kolesár požaduje vyčistenie priekopy v Malom Ruskove od č.d. 25 – 21.
Obecné zastupiteľstvo doporučuje osloviť SC KSK k vyčisteniu priekopy v uvedenej
lokalite.
15./ Odvodnenie (poslanec Štefanko) – v tomto mesiaci a zrealizovalo núdzové
odvodnenie po obecnej parcele č. 1252 v k.ú. Malý Ruskov, a to SHR, ktorí sa poskladali
na báger. V dôsledku rozkradnutia a zničenia melioračných zariadení na tomto láne došlo
počas týchto mokrých dní k zaplavovaniu polí.
Pred dvoma rokmi sa realizoval kanál po prac. č. 1267, ktorý sa v týchto dňoch
veľmi osvedčil. Pri realizácii spevnenej cesty do Malého Ruskova sme sa veľmi obávali
veľkých zrážok ktoré by sa nekontrolovateľne rozbehli do Malého Ruskova a na zákrute by
už nevybrali ľavotočivú odbočku a pokračovali by priamo cez záhrady a zaplavili by
záhrady a dvory obyvateľov.
Ako ste si všimli tento kanál odvádza všetku vodu želaným smerom až do rybníka.
Podobne bude fungovať aj kanál – ryha – brázda po parc. č. 1252, ktorá bola tak
podmáčaná, že nám vymokla všetka tráva a voda sa valila cez parcelu a tiekla až k

Malému Ruskovu a to tak, že pán Kaduk nedokázal poorať svoje polia a ostatní to poorali
ako sa dalo. Volkaiovci obsiali len to, kde mohla sejačka vojsť.
Samozrejme, že v rozbahnenom teréne sa urobil len nevyhnutný výkop a v podstate
pokračovať bude dať až počas sucha v letných mesiacoch. Par. č. 1252 bude slúžiť akoby
suchý polder a aj ako vodozádržné zariadenie s tým, že prebytočná voda sa bude
odvádzať smerom k Drahňovcu a nebude tiecť krížom cez polia.
Obecné zastupiteľstvo berie uvedené na vedomie a súčasne súhlasí s prevedeným
riešením ohľadom parc. č. 1252 k.ú. Malý Ruskov.
16./Cesta za parčíkom (starosta obce) – starosta obce informoval prítomných o
vyasfaltovaní cesty za parčíkom s tým, že vjazdy do dvorov sa nerobili z dôvodu, že časť
financií sa presunula na úpravu cesty na Jarkovej ulici Malom Ruskove, od hlavnej cesty
cez most smerom k Penziónu Precedens v dĺže cca 100m.
17./ Kanalizácia Malý Ruskov + spor so Šotom (starosta obce) – starosta informoval
o stave sporu, vzhľadom na korona krízu bol spor na Okresnom súde Trebišov presúvaný a
najnovšie pojednávanie bude 21.5.2021. Zároveň starosta informoval o tom, že obec sa
snaží , cez daňový odvolávací orgán vymôcť pod Šota prenájom za verejné priestranstvá.
Ďalej obec žalovala Šota za neuhradenie užívania KD Malý Ruskov, vrátane energií. Toto
pojednávanie je vytýčené na 22.4.2021. Ďalej starota informoval o tom, že sa ohlasil Ing.
Juraj Šot ml., avšak na stretnutie neprišiel. Starosta povedal,že s ním skúsi nadviazať
kontakt.
18./ Tepelné čerpadlá (starosta obce) – starosta informoval, že žiadosť je podaná,
výsledok k dnešnému dňu nie je známy.
19./ Kultúrny dom Veľký Ruskov MAS (starosta obce) – starosta obce informoval
prítomných o tom, že momentálne sú finančné prostriedky z MAS prisľúbené. Žiadosti boli
podané na výmenu podlahy v kultúrnom dome vo Veľkom Ruskove a inštaláciu
podlahového kúrenia a tak isto na výstavbu nových autobusových zastávok v oboch
častiach obce. Uvedenú informáciu zobrali prítomní na vedomie.
20./ Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky
2022 a 2023 (Ing. Hudáčková) – hlavná kontrolórka obce zaslala stanovisko prítomným
poslancom emailom a odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh
rozpočtu.
Uvedené zobrali prítomní na vedomie.
21./Návrh rozpočtu na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022 a 2023 návrh rozpočtu bol zverejnený na webovej stránke obce od 12.1.2021, tak isto ho v
rovnakej podobe dostali prítomní poslanci do svojich emailových schránok. K rozpočtu
začala búrlivá diskusia, v ktorej vytkol poslanec Kolesár, že v návrhu rozpočtu nie sú
investície do časti obce Malý Ruskov, na čo reagoval starosta s tým, že v kapitálovej
výdavkovej časti, v klasifikácii 0820 (kultúrny dom) je investícia na rekonštrukciu
kultúrneho domu v Malom Ruskove v celkovej výške 149.849€, z čoho je 7.135€ z
vlastných prostriedkov obce a 142.714€ bude z dotácie. Poslanec Kolesár nesúhlasil s
výrokom starostu obce a deklaroval, že toto nie je investícia. Po dlhšom dohadovaní a
búrlivej diskusií bolo presunuté z položky 5.000€ na rekonštrukciu podlahy KD vo Veľkom
Ruskove na rekonštrukciu zvoničky v Malom Ruskove vo výške 3.000€. Ani po tomto
zapracovaní požiadavky poslanca Kolesára nesúhlasil s rozpočtom, nakoľko túto sumu

chcel mať v návrhu rozpočtu. Aj napriek vysvetleniu zo strany hlavnej kontrolórky obce a
niektorých poslancov, že sa to upraví po zasadnutí, neupustil poslanec Kolesár zo svojho
nesúhlasného stanoviska, ohľadom investícii do Malého Ruskova. Po ukončení diskusii dal
starosta hlasovať.
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Poslanci obecného zastupiteľstva neschválili rozpočet na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023.

22./ Výber poskytovateľa úveru na prefinancovanie rekonštrukcie kultúrneho
domu v Malom Ruskove (starosta obce) – starosta obce oboznámil prítomných o
oslovených bankách a ich ponukách, čo sa týka úveru na rekonštrukciu KD v Malom
Ruskove. Zo všetkých ponúk najpriateľnejšie podmienky dala Všeobecná úverová banka,
a.s. , s čím poslanci v hlasovaní jednohlasne súhlasili.
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Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove po prerokovaní schvaľuje prijatie:
1. termínovaného úveru od Všeobecnej úverovej banky, a.s. Mlynské Nivy 1 , Bratislava na financovanie
preklenutia odbobia do termínu prijatia nenávratného finančného príspevku v súvislosti s realizáciou projektu
„Rekonštrukcia kultúrneho domu“, výška úveru : 142.713,84€
2. vystavenie blankozmenky na zabezpečenie úveru uvedeného v bode 1. a podpis Dohody o vystavení
blankozmenky.

23./ Záver - keďže zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky, starosta poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ:
RNDr. Švec - …..........................
Ing. Hvasta - …..........................

