Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi po voľbách do orgánov
samosprávy, konaného dňa 10.12.2018
_______________________________________________________________________
1. z a s a d n u t i e
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
6. Vystúpenie starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
8. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
9. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov
10. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
11. Určenie platu starostu
12. Určenie zástupcu starostu
13. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu
14. Schválenie odovzdania novovybudovaného vodovodu do správy VVS, a. s.
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver
Zapisovateľ: Mária Máthéová
Overovatelia zápisnice: Jozef Hirko
Mgr. Melánia Ňachajová

Priebeh 1. zasadnutia:

K bodu 1) Otvorenie zasadnutia
V úvode slávnostného 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva zaznela hymna Slovenskej
republiky. Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. Tibor Kollár. Privítal novozvolených
poslancov obecného zastupiteľstva a hostí. Predniesol program 1. zasadnutia OZ.
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K bodu 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určil starosta obce p. Máthéovu, pracovníčku OcÚ.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov OZ – p. Hirku a p. Mgr. Ňachajovu.
K bodu 3) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
zastupiteľstva
P. Tibor Kollár požiadal predsedníčku Miestnej volebnej komisie (ďalej MVK) p. Martu
Sabolovu o oficiálne oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa
konali dňa 10.11.2018. Zároveň poďakoval za prácu všetkým členom komisie.
Predsedníčka MVK oboznámila prítomných s výsledkami volieb a odovzdala Osvedčenie
o zvolení novozvolenému starostovi p. Tiborovi Kollárovi a siedmim zvoleným poslancom
Obecného zastupiteľstva so želaním, aby všetci spoločne robili pre obec, aby sa nedelili na
strany, lebo robia pre všetkých ľudí z obce, nie pre strany.
(Oznámenie o výsledkoch volieb tvorí prílohu zápisnice).
K bodu 4) Zloženie sľubu novozvoleného starostu
Novozvolený starosta obce p. Tibor Kollár prečítal text sľubu starostu a svoj sľub potvrdil
podpisom pod tento text.
K bodu 5) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
Všetci siedmi zvolení poslanci prečítali text sľubu poslancov a svoj sľub potvrdili
podpisom pod tento text.
K bodu 6) Vystúpenie starostu
Starosta obce Tibor Kollár vo svojom príhovore ku všetkým novozvoleným poslancom
zdôraznil, že práca je náročná. Vyzval všetkých do spoločnej práce pre ďalšie zveľaďovanie
obce, aby naplnili sľuby, ktoré dali voličom a aby všetci občania cítili, že sa tu robí pre nich.
K bodu 7) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
Poslanci schválili starostom predložený program rokovania 1. (ustanovujúceho) zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
K bodu 8) Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
V tomto bode starosta uviedol, že komisie sú len poradný orgán a vzhľadom na skúsenosti
z predchádzajúceho obdobia navrhol zriadiť dve komisie pracujúce pri obecnom zastupiteľstve,
a to komisiu pre šport a komisiu pre kultúru. Okrem stavebnej komisie ostatné komisie
nepracovali. Proti tomuto návrhu bol poslanec Mgr. Ňachaj, ktorý zdôraznil, že najviac
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pracovala stavebná komisia a navrhol, aby sa táto komisia zriadila, lebo je najviac potrebná. Aj
v minulosti riešila mnohé vzniknuté problémy- na Kovaľni, parkovisko na točni a pod.
Poslanec vyzval starostu, aby sa nebránil vytvoreniu tejto komisie.
K uvedenej argumentácii starosta uviedol, že vytvoreniu komisie sa nebráni a sám si tiež
uvedomuje, že stavebná komisia pracovala, no jadro komisie tvorili poslanci a zároveň na nich
bolo prijatie rozhodnutí pri riešení problémov. Ak bude potrebné zriadiť komisiu či už stavebnú
alebo inú, môžeme to urobiť kedykoľvek počas volebného obdobia.
Poslanci neschválili zriadenie stavebnej komisie. Za návrh zriadiť túto komisiu bol len sám
navrhovateľ – Mgr. Ňachaj.
Poslanci odsúhlasili zriadenie komisie pre šport, kde za predsedu bol zvolený p. Desiatnik
a za členov komisie boli zvolení p. Hirko, p. Majcher a Mgr. Ňachaj.
Poslanci zriadili aj komisiu pre kultúru, kde za predsedníčku bola zvolená Mgr. Ňachajová
a za členov komisie boli zvolení p. Baran, p. Desiatnik, p. Majcher
K bodu 9) Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
a voľba jej členov
Pri prerokovávaní tohto bodu programu starosta uviedol, že jedine zriadenie tejto komisie je
povinné zo zákona. Za predsedu komisie navrhol poslanca p. Guľaša, za členov p. Hirku a p.
Barana. S predneseným návrhom všetci súhlasili.
K bodu 10) Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
Starosta uviedol, že je zákonnou povinnosťou schváliť poslanca určeného na zvolávanie
zasadnutia OZ a to v prípade, že nezvolá starosta ani zástupca starostu.
Za poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva
v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení navrhol starosta Mgr. Ňachaja, s čím
všetci poslanci súhlasili.
K bodu 11) Určenie platu starostu
K uvedenému bodu otvoril starosta diskusiu. S návrhom na určenie platu starostu vystúpil
poslanec p. Hirko, ktorý navrhol, aby mal starosta plat ako doteraz aj s naposledy schválenými
35 %-tami, nakoľko pokračuje v práci už tretie volebné obdobie.
Poslanec Mgr. Ňachaj navrhol znížiť navýšenie platu z 35 na 30 %. Za tento návrh hlasoval iba
navrhovateľ Mgr. Ňachaj, ostatní šiesti poslanci boli proti tomuto návrhu. Proti návrhu poslanca
p. Hirku s navýšením platu o 35 % bol iba poslanec Mgr. Ňachaj, ostatní šiesti poslanci boli za
návrh predložený p. Hirkom.
K bodu 12) Určenie zástupcu starostu
Za zástupcu starostu určil p. starosta poslanca p. Jozefa Hirku.
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K bodu 13) Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu
Starosta obce vzhľadom na to, že pre svoju pracovnú vyťaženosť si nevyčerpal
dovolenku, požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o schválenie vyplatenia náhrady
platu za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu dvadsaťdva dní. Zásadne bol proti preplateniu
dovolenky poslanec Mgr. Ňachaj, ktorý uviedol, že starosta si mal čerpať dovolenku
hlavne kvôli zdraviu. Ostatní poslanci nemali k preplateniu výhrady, nakoľko aj oni na
svojich pracoviskách majú skúsenosť s preplácaním nevyčerpanej dovolenky. Šiesti poslanci
boli teda proti návrhu poslanca Mgr. Ňachaja a odsúhlasili preplatenie nevyčerpanej
dovolenky starostovi obce.

K bodu 14) Schválenie odovzdania novovybudovaného vodovodu do správy VVS, a. s.
Poslanci schválili odovzdanie novovybudovanej vetvy verejného vodovodu do správy
VVS, a. s.
K bodu 15) Rôzne
V tomto bode vystúpil starosta:
a) upozornil poslancov na kalendár podujatí, ktorý majú doložený pri pracovných
materiáloch. Aj naďalej bude cieľom pokračovať v podujatiach, ktoré sa začali organizovať
už v minulosti - 16. 2.2019 - Fašiangové zabíjačkové hody, 2. 3.2019 - Fašiangy pre
dôchodcov, 1. 6.2019 - Športový deň pre deti - MDD , 22. 6.2019 - Hradný deň
7. 9.2019 - Volejbalový turnaj . Tieto termíny budú zapracované v kalendári. Popri
týchto podujatiach sa budú organizovať aj iné akcie
b) navrhol zvolávať zasadnutia OZ raz za dva mesiace v dohodnutom termíne
v utorok , veci si vydiskutovávať na pracovných stretnutiach. Navrhol tieto termíny
zasadnutí OZ v r. 2019 – 22.1., 26.3., 21.5. potom určí ďalšie termíny zasadnutí.
. nesúhlasne sa k starostovmu návrhu vyjadril poslanec Mgr. Ňachaj (navrhuje
aj naďalej zvolávať rokovania OZ každý posledný piatok v mesiaci),
ktorý zároveň vytkol starostovi zakúpenie traktora bez súhlasu OZ a používanie
obecných peňazí bez odsúhlasenia poslancami
. poslanec p. Desiatnik tiež je za to, aby bolo zasadnutie OZ každý mesiac
. p. Hirko vyslovil názor, že je potrebné zvolávať zasadnutia podľa potreby a veci
konštruktívne riešiť na pracovných stretnutiach
c) zorganizovanie silvestrovského stretnutia spojeného s ohňostrojom – zastrešia to po
dohode poslanci Mgr. Ňachaj a p. Hirko, k dispozícii je aj poslanec p. Desiatnik
K bodu 16) Diskusia
V diskusii vystúpili:
1. p. Desiatnik – kladne sa vyjadril k výzdobe javiska v sále obecného úradu, ktorú urobili
učiteľky MŠ. Navrhuje, aby takúto výzdobu zabezpečili na každé ročné obdobie.
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- v sobotu sa uskutoční posledný tohtoročný stolnotenisový turnaj, upozornil zároveň na
poškodené stoly, bude ich treba riešiť
2. Mgr. Ňachaj –
. zaujímal sa, či je možnosť obcou podporiť gréckokatolícku farnosť pri organizovaní
vianočného koncertu Hanky Servickej aspoň vo výške sto eur.
. pozdĺž novej cesty sú namontované tri nové vianočné osvetlenia – starosta uviedol, že
tieto sme dostali ako bonus od firmy O.S.V.O. comp, a. s.
. zaujímal sa, prečo sú vyrúbané stromy na Kovaľni pri kríži (starosta vysvetlil, že to bolo
v rámci údržby verejnej zelene, nakoľko boli vrastené do kríža a tým poškodzovali
základy betónového kríža)
. pred obcou sú poskladané rigoly (o vysvetlenie k týmto rigolom žiadal aj poslanec p.
Hirko) – starosta vysvetlil, že tieto sú určené na priekopu, ktorú bude realizovať SaÚC
PSK v 1. etape v dĺžke 700 m od Košarísk smerom k obci s cieľom rozšíriť krajnicu cesty
. vyjadril sa k ponukovému listu na zimnú údržbu od p. Kapráľa – chýba tam dátum,
pečiatka, ceny sú z minulého roka (starosta uviedol, že táto výpomoc bude reálna len
v prípade snehovej kalamity, ak by sme nestačili s vlastným traktorom)
3. p. Mgr. Ňachajová informovala, že počas vianočných sviatkov je pripravený na 30.12.
o 15.00 hod. koncert v rím.-kat. kostole Sedembolestnej Panny Márie ( pripravili
deti z gréckokatolíckej i rímskokatolíckej farnosti) a v gr.-kat. chráme Ochrany presvätej
Bohorodičky dňa 26.12. o 15.00 hod. vystúpi p. Hanka Servická
4. p. Hirko k výrubu stromov na Kovaľni dodal, že bolo treba citlivejšie pristúpiť k tomuto
výrubu. Navrhol, aby predsedovia komisií doplnili do plánov svojich komisií ďalšie akcie.

K bodu 17) Záver

Všetky body programu 1. (ustanovujúceho) zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta
obce poďakoval všetkým za účasť a prianím požehnaných Vianoc toto zasadnutie ukončil.

Starosta obce: Tibor Kollár

...............................................

Overovatelia : Jozef Hirko

................................................

Mgr. Melánia Ňachajová

................................................

