Zápisnica zo 16. zasadnutia
obecného zastupiteľstva 18.05.2021

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský a zároveň sa ospravedlnil za
náhle zvolanie zasadnutia, no je to spôsobené tým, že 17.5.2021 v popoludňajších
hodinách bola zasadnutie členov MAS a 19.5. 2021 je konečný termín riešenia projektov,
preto považoval za potrebné poradiť sa s poslancami o ďalšom postupe pri riešení
projektu KD Veľký Ruskov, riešeného cez MAS a zároveň poinformovať poslancov
o dianí za posledné obdobie. Zasadnutia sa zúčastnili 7 poslanci. Starosta obce privítal
prítomných a otvoril zasadnutie.
Program:
1./ Otvorenie
2./ Určenie overovateľov zápisnice - Štefanko, Varga
3./ MAS – rekonštrukcia podlahy KD Veľký Ruskov
- autobusové zástavky
4./ Materská škola – informácia – verejné obstarávanie
5./ Podnet p. Krištof – životné prostredie, pozemkový úrad
6./ Tepelné čerpadlá - informácia
7./ Traktorik
8./ fy Schott vs. Kanalizácia
9./ Úrad práce, soc. vecí a rodiny – informácia o projektoch
10./ Záver
Doplnené body – obecná hliadka, internet.

3./ MAS – rekonštrukcia podlahy KD Veľký Ruskov
- autobusové zástavky

- starosta obce informoval poslancov o zvýšení aktivity činnosti MAS a o otázke
rekonštrukcie podlahy v KD vo Veľkom Ruskove. Poslanci si vypočuli informáciu
a konštatovali, že je potrebné pokračovať v rekonštrukcii podlahy KD vo Veľkom
Ruskov.
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x

x
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x
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x
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x

Poslanci OZ schvaľujú rekonštrukciu podlahy v KD, respektíve pokračovanie v tomto projekte
cez MAS.

-

Starosta obce informoval o tom, že druhá aktivita v rámci výziev MS mali byť
autobusové zástavky. Uvažovalo sa o murovaných autobusových zastávkach, na
tieto však potrebujeme oficiálne spracovanie projektu. Keďže ďalšie obce, ktoré
uvažovali s takým istým typom zastávky od toho odstúpili, tak cena projektu je
príliš vysoká. Starosta preto navrhol, aby sa v rámci modernizácie aut. Zastávok
využila možnosť zakúpiť aut. Zastávky. Vyzval prítomných, aby hľadali vhodný
typ, po jednotlivých obciach a mestách, alebo iným spôsobom a následne sa
dohodneme na zastupiteľstve, ako sa to bude riešiť.
4./ Materská škola – informácia – verejné obstarávanie – starosta obce
informoval prítomných o priebehu VO. Ďalej starosta informoval o tom, že v MŠ
bola vykonaná zo strany RÚVZ Trebišov kontrola, z čoho vyplynuli potreby na
úpravu interiéru MŠ. Podstatná časť je už urobená, na ďalšom sa pracuje.
Uvedenú informáciu zobrali prítomní na vedomie.

5./ Podnet p. Krištof – životné prostredie, pozemkové úpravy – starosta obce informoval
o kontrole pracovníkov ŽP v k. ú. Veľký a Malý Ruskov, z dôvodu podania podnetu pána
Krištofa a následnej kontroly OÚ odb. pozemkový. K dnešnému dňu nemáme oficiálne
vyjadrenia k vykonaným kontrolám. Aj túto informáciu zobrali poslanci na vedomie.
6./ Tepelné čerpadlá – informácia – starosta obce informoval prítomných o schválení
projektu „Tepelné čerpadlá“. Celková suma dotácie je 256 620,05€, pričom celkové
náklady činia 270 202,16€. Rozdiel je spolufinancovanie obce. V súčasnosti sa doplňujú

údaje, ktoré z dôvodu uplynutého času od podania žiadosti nastali. Uvedené zobrali
prítomní na vedomie.
7./ Traktorik – starosta obce informoval o situácii, pri zabezpečovaní traktorika.
K dnešnému dňu bola podpísaná leasingová zmluva s ČSOB a bola uhradená akontácia
vo výške 4320€. traktorik by mal byť dodaný v najbližších dňoch.
8./ fy Schott vs. Kanalizácia – starosta obce informoval prítomných o tom, že fy Schott
dal právny zástupca JUDr. Hríb výpoveď a zároveň fy Schott
podala žiadosť
o odročenie súdnych pojednávaní, z dôvodu, že došlo k predbežnému dojednaniu
o ukončení vzájomných súdnych sporov s obcou Nový Ruskov. Zároveň starosta obce
oboznámil prítomných s návrhom dohody o stiahnutí súdnych sporov a ukončení
zmluvného vzťahu s fy Schott na diele Kanalizácia – Nový Ruskov.
9./ Úrad práce, soc. vecí a rodiny – informácia o projektoch – starosta obce informoval
prítomných o problémoch pri zabezpečení údržby zelene v obidvoch častiach obce
a zároveň informoval o tom, že je možnosť prijať jedného pracovníka na danú činnosť
cez projekt, no žiaľ úrad práce v súčasnosti neponúka takúto možnosť.
Doplnené body –
Obecná hliadka – starosta obce informoval o tom, že požiadal o vykonanie preškolenia
členov hliadky.
Interpelácie poslancov – poslanec Švec navrhol doplnenie bodu rôzne, z dôvodu, že je to
bod, v ktorom je možné umožniť hosťom vyjadriť svoje názory, pretože hostia nemajú
vstupovať do priebehu rokovania zastupiteľstva, prípadne prejednať iné drobné
záležitosti a požadoval hlasovať o tomto bode.
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Poslanci OZ schvaľujú doplnenie bodu „rôzne“ do zastupiteľstva.

x

x

Varga

x

Poslanec Ferkanin pripomiekoval, že fy Kosit, nemení vracia na odpad. Starosta obce
povedal, že vrecia nemajú byť zaviazané. Pokiaľ sú zaviazané, zamestnanci sa nemôžu
zdržiavať rozviazovaním vriec. Dohoda s firmou Kosit je taká, že vrecia sa na začiatku
roka nedodajú obci, ale postupne sa v priebehu zberov vymieňajú poškodené za nové
vrecia pri rodinných domoch a pár vriec sa pripraví na obecnom úrade pre prípad, že sa
niekto bude sťažovať, že sa mu vrece nevrátilo.
10./ Záver - keďže zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky, starosta poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ:
Štefanko - …..........................
Varga - …..........................

