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Vážení spoluobčania.
Už tradične po ukončení kalendárneho roku sú Vám doručované Obecné noviny, z ktorých sa
dozvedáte ako sa Obci Ruská Nová Ves darilo s plnením plánovaných úloh a realizáciou
investičných projektov. Úlohou tohtoročného vydania je informovať Vás o dianí v obci v roku 2017.
Aj v uplynulom roku bol život v našej obci bohatý a pestrý. Pokračovali sme v organizovaní
tradičných športových a kultúrnych akcií, ku ktorým pribudli dve úspešné podujatia, a to Prvý hradný
deň a Deň obce k 615. výročiu prvej písomnej zmienky o našej obci. Úspešne sa nám podarilo
skolaudovať už vybudovanú časť kanalizačnej siete a odovzdať do správy Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a. s. Prešov.
Prostredníctvom Obecných novín ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom
obce, členom komisií, dobrovoľníkom, futbalovým trénerom a funkcionárom TJ Slanské, sponzorom
aj vám občanom za prácu a pomoc pri rozvoji našej obce.
Do nového r. 2018 prajem všetkým občanom dobré zdravie, veľa radosti a lásky v rodinách,
dostatok pokoja a trpezlivosti pri vytváraní dobrých medziľudských vzťahov.
Verím, že aj v tomto roku sa nám spoločnými silami podarí realizovať všetky naplánované
investičné akcie a tým vylepšiť podmienky pre život v obci.
Tibor Kollár, starosta obce.

Štatistika
Počet obyvateľov k 31.12.2017:
- narodení
- zomrelí
- prihlásení k trvalému pobytu
- odhlásení z trvalého pobytu

1216
13 detí
11 občanov
40 občanov
19 občanov

Do pozornosti
➢ Opakovane vyzývame majiteľov psov, aby dôsledne dodržiavali VZN o chove
a držaní psov na území obce Ruská Nová Ves č. 2/2007 a zamedzili voľnému
pohybu psov po uliciach a iných verejných priestranstvách. V nepravidelných
intervaloch bude obec v roku 2018 zabezpečovať odchyt túlavých psov na
náklady majiteľov.
➢ Oznamujeme občanom, ktorých rodinné domy stoja na trase skolaudovaných vetiev
kanalizácie, že odo dňa 14.11.2017 je možnosť pripojenia sa na splaškovú kanalizáciu.
Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke obce.
➢ Všetky informácie o dianí v našej obci sú zverejnené na webovej stránke obce Ruská Nová
Ves, na úradnej tabuli obce ako aj na informačných tabuliach obce umiestnených na
zastávkach MHD a pri obecnom úrade a sú tiež zasielané sms správou.

Odpadové hospodárstvo v obci
Harmonogram vývozu odpadu v našej obci je zverejnený na webovej stránke obce, bol doručený
do každej domácnosti a je zapracovaný aj v stolovom obecnom kalendári.
-

-

Za miestny cintorín je zakázané vyvážať trávu, lístie, konáre a komunálny odpad.
Pri obecnom úrade je umiestnený kontajner na zber použitého šatstva, obuvi a hračiek.
Obec zabezpečuje zber jedlého použitého oleja, ktorý je možné odovzdať v plastových fľašiach
na OcÚ v čase úradných hodín.
Vo vestibule OcÚ je umiestený kontajner na zber použitých batérií, nabíjačiek a telefónov.
Komunálny odpad sa vyváža iba z nádob nato určených. V prípade, že má domácnosť väčšie
množstvo odpadu, je potrebné si zakúpiť červené vrecia s logom firmy zabezpečujúcej vývoz
KO v obci. Vrecia sú k dispozícií na OcÚ. Komunálny odpad uložený v iných vreciach firma
nevyvezie.
Na jarné a jesenné upratovanie obec zabezpečuje veľkoobjemové kontajnery.
Prehľad vyzbieraného separovaného odpadu za rok 2017 v obci:

Sklo
11,17 t

Papier
4,52 t

Plast
9,4 t

Kovové
odpady a
tetrapak
0,189 t

SPOLU
25,279 t

Dôsledným separovaním jednotlivých komodít (papier, plast, kov, sklo) sa dá dosiahnuť zníženie
množstva komunálneho odpadu a tým aj zníženie nákladov na jeho vývoz a likvidáciu.

Oznamy, upozornenia, informácie
-

-

-

-

Majiteľov áut vyzývame, aby svoje autá neparkovali na obecných komunikáciách
a chodníkoch z dôvodu bezpečnosti chodcov a ostatných účastníkov cestnej
premávky. Zvlášť v zimnom období, kedy nie je možné zabezpečiť zimnú údržbu.
Vlastníci, resp. užívatelia domov a záhrad sú povinní konáre stromov, kríkov a iných
porastov vyčnievajúcich na chodníky a miestne komunikácie pravidelne obstrihávať
a upravovať tak, aby neprekážali a neohrozovali cestnú dopravu a nepoškodzovali
dopravné prostriedky.
Vlastníci alebo nájomcovia poľnohospodárskej pôdy sú povinní predchádzať výskytu
a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch a dôsledne dodržiavať zákon č.
220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
Družstvo Agroplus v Ruskej Novej Vsi ponúka našim občanom možnosť
zakúpiť si čerstvé kravské mlieko z vlastného chovu v pracovných dňoch
v čase od 6.45 hod. do 8.00 hod na vrátnici.

V roku 2017 bola našej obci poskytnutá dotácia z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
v sume 16 748,00 € na financovanie prímestskej dopravy. Mesačná zálohová platba
Dopravnému podniku je 3265,24 € (mesačný nárast o 668,55 € viac ako v roku 2017).

Informácie o realizácií a príprave investičných projektov v r.2017
1. Rozšírenie parkovacej plochy na konci obce.
2. Spracovanie projektovej dokumentácie a podanie žiadosti na výstavbu multifunkčného
ihriska – výzva bola zrušená.
3. Pokračovanie v spracovaní plánu zóny L6 – Vyšné doliny.
4. Osadenie orientačných smerových informačných tabúľ s označením verejných budov (MŠ,
ZŠ, Cintorín, Obecný úrad, Ihrisko, Hrad).
5. Výstavba oplotenia v Základnej škole.
6. Realizácia elektroinštalačných prác v ZŠ a osadenie vonkajšieho osvetlenia ihrísk.
7. Zakúpenie posilňovacej veže do posilňovne.
8. Vymaľovanie Domu smútku a výroba a osadenie drevených lavíc.
9. Úprava a spevnenie miestnych komunikácií kamenivom a frézovaným asfaltom (cesta na
Kamence, cesta na Nižné Doliny, Kovaľňa).
10. Spracovanie projektovej dokumentácie do fázy stavebného povolenia na stavbu „Chodník,
dažďová kanalizácia a predĺženie vodovodného potrubia“.
11. Spracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby kanalizácie v ostatných častiach
obce a podanie žiadosti na výstavbu (výzva cez IROP).
12. Príprava a organizácia podujatí – Hradný deň v obci a Deň obce-615. výročie prvej písomnej
zmienky o obci.
13. Pokračovanie v prácach na obnove Zbojníckeho hradu:
- projekt Vodná cesta na hrad – nadácia Ekopolis
- projekt Aj my máme Salzburg, náš Soľnohrad – nadácia Slovenskej sporiteľne
- zahraniční dobrovoľníci na Soľnohrade.
14. Likvidácia čiernych skládok v obci – projekt realizovaný cez Ministerstvo vnútra SR s názvom
Sanácia skládky odpadu v obci Ruská Nová Ves
15. Zakúpenie osobného motorového vozidla Škoda Yeti pre potreby obce.
16. Podanie žiadosti na Environfond na výstavbu kanalizácie na rok 2017 – dotácia neschválená.
17. Podanie žiadosti na poskytnutie dotácie z Ministerstva financií na individuálne potreby obce
(osvetlenie cintorína, rekonštrukcia chodníkov na cintoríne) – dotácia neschválená.
18. Správa a údržba obecného majetku.

Investičný plán na r. 2018 (schválené OZ 26.01.2018)
1. Výstavba miestnej komunikácie Ku potoku, výstavba cesty, chodníka, dažďovej
kanalizácie a verejného osvetlenia- realizácia výstavby.
2. Dokončiť prípravu stavebného povolenia a realizovať výstavbu chodníka, dažďovej
kanalizácie a predĺženie vodovodu okolo hlavnej cesty pri vstupe do dediny.
3. Schváliť rozpracovaný plán zóny pre Vyšné doliny územie L-6.
4. Po schválení žiadosti z IROP na výstavbu kanalizácie, pokračovať vo výstavbe.
5. V prípade poskytnutia dotácie z enviro-fondu na výstavbu kanalizácie pokračovať v jej
výstavbe.
6. Pokračovať v prácach na obnove Zbojníckeho hradu.
7. Výstavba multifunkčného ihriska – ak budeme úspešný v podanej žiadosti o dotáciu.
8. Oprava futbalového ihriska – ak budeme úspešný v podanej žiadosti o dotáciu.
9. Napojenie verejných budov na kanalizáciu (Obecný úrad, MŠ, ZŠ).
10. Spracovať stavebno-technický posudok stavu obecných mostov.

Základná a Materská škola v šk. roku 2016/2017
Výchovno-vzdelávací proces v ZŠ sa realizoval v jednej triede. Školu navštevovalo 17 žiakov.
z
V spolupráci s OcÚ a terénnymi sociálnymi pracovníčkami deti zo ZŠ piekli vianočné medovníky,
doku
linecké pečivo. Od 1.1.2018 došlo k výmene riaditeľa ZŠ, z dôvodu odchodu do dôchodku p.
mentu
Šandalu. Novým riaditeľom ZŠ je p. Mgr. Vladimír Kacar, ktorý prešiel výberovým konaním a bol
so
vybratý Radou školy v Ruskej Novej Vsi.
súhrn
om
Materská škola v školskom roku 2017/2018 z dôvodu zvýšeného záujmu o výchovno
zaujím
vzdelávací proces detí obce otvorila ďalšiu triedu a v súčasnosti je dvojtriednou materskou školou s
avej
počtom detí 38. Deti sú v triedach rozdelené podľa veku na mladšie do 4 rokov a staršie do 6, resp.
témy.
do 7 rokov. Pracujeme podľa týždenných plánov vlastného školského vzdelávacieho programu Z
Textov
ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY, ktorý je zameraný o.i. na poznávanie tradícií a histórie obce.
é pole
Vďaka dobrej spolupráci a záujmu rodičov, je výchovno vzdelávací proces detí obohatení o kultúrno
môžet
spoločenské podujatia a rôzne zaujímavé akcie. Na školskom dvore sme mali spoločné zemiakové
e hody, kde sme ochutnávali výrobky zo zemiakov, stretli sme sa aj na vystúpení deti Zimný príbeh,
umies
pripravujeme spoločný karneval na školskom dvore a rozlúčku s predškolákmi. Navštívili sme DJZ,
tniť
DAD,
na Babadlo, a v nasledujúcich mesiacoch nás ešte čakajú hudobné rozprávky Uja Ľuba na OcÚ
a
tiež
ľubov rozprávka v Babadle, ako aj poznávanie dravcov priamo v MŠ. Od marca do apríla bude v MŠ
prijímanie detí na nový šk.rok 2018/2019 v zmysle smerníc MŠSR a VZN obce RNV.
oľné
miest
o vKultúrne a športové podujatia organizované v obci za rok 2017
doku - Winterclassic – Zimný hokejový turnaj
mente- Fašiangové posedenie pre dôchodcov
. Ak - Beseda s o. Mariánom Kuffom
chcete- Kvapka krvi
zmeni- Spoločná krížová cesta veriacich po našej obci
ť
- Deň matiek
formá- Športový deň k MDD
tovani- Púť do Krakowa
- Turnaj v stolnom tenise o Majstra Ruskej Novej Vsi
e
textov- Memoriál Pavla Papcuna
ého - 7. ročník mix medzinárodného volejbalového turnaja
poľa s- Rodinné družstvá vo volejbale
citácio- Výstup na chatu Sovu
- Deň obce – 615. výročie prvej písomnej zmienky o obci
u,
použit- Hradný deň v obci
- Mesiac úcty k starším - divadelné predstavenie divadla Komika „Auto“
e
v podaní divadla Etudy
kartu
Nástro- Posedenie s jubilantmi
je na - Mikulášske predstavenie „Cisárové nové šaty“ v podaní divadla Komika
kresle- Vianočný koncert – Peter Milenky & Band
nie.] - Silvester v obci
❖ Počas celého roku bola možnosť cvičenia v obecnej posilňovni a zahrať si stolný tenis v sále
obecného úradu. V zimných mesiacoch bola pre občanov obce vytvorená ľadová plocha pri
miestnej ZŠ.
Za pomoc pri organizovaní a príprave kultúrnych a športových podujatí patrí srdečné
poďakovanie organizátorom, sponzorom a všetkým ostatným, ktorí sa na príprave podieľali.
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