Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, konaného dňa 22.1.2019
_______________________________________________________________________
2. z a s a d n u t i e
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Schválenie programu
Určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Schválenie uznesenia v súlade s požiadavkami VVS, a. s. o odovzdaní novovybudovanej
časti vodovodu do správy VVS, a. s.
Schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu futbalového ihriska
Schválenie investičného plánu na r. 2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2019
Rôzne
Diskusia
Záver

Overovatelia zápisnice: Jozef Guľaš
Anton Majcher
Začiatok rokovania: 19.10 hod.
Koniec rokovania : 19.55 hod.
Priebeh zasadnutia:

K bodu 1) Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. Tibor Kollár. Privítal poslancov obecného
zastupiteľstva, hlavného kontrolóra obce a zúčastnených občanov. Na začiatku rokovania boli
prítomní 4 poslanci. Starosta konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášaniaschopné.
K bodu 2) Schválenie programu
Starosta predniesol poslancom program rokovania. Prítomní poslanci program schválili so
zmenou, a to: ako bod 8) bude nasledovať Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na rok 2019, potom budú nasledovať bod 9) Rôzne, bod 10) diskusia, bod 11)
Záver.
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K bodu 3) Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice z 2. zasadnutia OZ určil starosta obce poslancov – p. Guľaša a p.
Majchera
K bodu 4) Kontrola plnenia uznesení
Starosta konštatoval, že z predchádzajúceho zasadnutia nie sú nesplnené žiadne uznesenia.
K bodu 5) Schválenie uznesenia v súlade s požiadavkami VVS, a. s. o odovzdaní
novovybudovanej časti vodovodu do správy VVS, a. s.
Pri prerokovávaní tohto bodu programu starosta uviedol, že síce uznesenie k odovzdaniu
novovybudovanej časti vodovodu do správy VVS, a. s. bolo prerokované na 1. zasadnutí
obecného zastupiteľstva, no vodárenská spoločnosť požaduje iné znenie uznesenia. Z toho
dôvodu poslanci schválili zrušenie uznesenia č. 9/XII./2018 prijatého na 1. zasadnutí OZ
a schválili nové uznesenie.
K bodu 6) Schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu
futbalového ihriska
Starosta oboznámil poslancov s tým, že podobná žiadosť bola minulého roku podaná na
základe výzvy Slovenského futbalového zväzu, no neboli sme úspešní. T. r. by mala byť
Prešovským samosprávnym krajom vyhlásená „Výzva pre región“ a v rámci tejto výzvy by
obec mohla podať žiadosť. Je potrebné hovoriť s funkcionármi futbalového klubu a zistiť, čo
je potrebné urobiť, zostaviť na základe toho predbežný rozpočet a začať projektovú prípravu.
Prítomní poslanci boli za podanie žiadosti.
K bodu 7) Schválenie investičného plánu na r. 2019
Starosta predložil poslancom návrh investičného plánu na rok 2019. K uvedenému dodal,
že plán sa schvaľuje ako celok, aby sa mohli robiť prípravné kroky. K jednotlivým bodom
tohto investičného plánu uviedol: bod 6) – robí sa už na príprave projektovej dokumentácie na
rozšírenie vodovodu, bod 7) – rozšírenie WC a umyvárky v MŠ - je dohodnuté stretnutie
s odborníkom, bod 8) – zmena vykurovania v MŠ - je potrebné obrátiť sa na profesionálov
v tejto oblasti, aby navrhli najvhodnejšie riešenie vykurovania v budove MŠ, bod 9) –
rozšírenie miestnych komunikácií – pripraviť návrhy, bod 10) návrh koncepcie generelu
dopravy v obci (k uvedenému bodu upozornil poslanec p. Hirko, že je potrebné zapracovať
zmenu cesty na Kovaľňu), bod 11) napojenie verejných budov na kanalizáciu – urobiť
rozpočet a priebežne napojiť budovu obecného úradu, ZŠ i MŠ na kanál, bod 12)
pokračovanie prác na obnove Zbojníckeho hradu – realizácia v prípade menších projektov,
bod 13) – zníženie spotreby energie vo verejných budovách – podľa vyhlásených výziev
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K bodu 8) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2019
Pri prerokovávaní tohto bodu programu vystúpil hlavný kontrolór, ktorý ozrejmil
poslancom, čo je úlohou hlavného kontrolóra, čo mu podlieha. Kontroluje účelovosť
a efektívnosť využívania finančných prostriedkov, zisťuje, či sú dotácie v súlade s VZN.
Najdôležitejšie v jeho práci je vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu. Zároveň
informoval, že obecné zastupiteľstvo môže na každom svojom zasadnutí poveriť hlavného
kontrolóra urobiť previerky podľa kompetencií, ktoré hlavný kontrolór má. Informoval tiež,
že podľa potreby poskytuje starostovi i pracovníkom úradu metodickú pomoc (osobne,
telefonicky, emailom).
Ocenil korektnú spoluprácu medzi obcou a hlavným kontrolórom.
K bodu 9) Rôzne
V tomto bode vystúpil:
1. starosta:
a) informoval poslancov o zmene termínu uskutočnenia hradných dní. Toto podujatie sa
uskutoční v novom termíne, a to v nedeľu 23.6.2019
b) navrhol podať žiadosť o dotáciu z PSK na uskutočnenie hradných dní, s čím poslanci
súhlasili
c) ak Ministerstvo financií vyčlení finančné prostriedky na individuálne potreby obcí, podáme
znovu žiadosť, a to na realizáciu verejného osvetlenia na cintoríne
d) požiadal poslancov, aby využili prítomnosť zamestnanca obce p. Miroslava Ňachaja, ktorý
zabezpečuje zimnú údržbu v obci – odhŕňanie snehu obecným traktorom, a odkonzultovali
svoje postrehy k jeho práci. Po vzájomnej diskusii poslancov a p. Ňachaja k téme – zimná
údržba starosta obce vyslovil poďakovanie pracovníkovi obce p. Ňachajovi za jeho
zodpovedný prístup k zabezpečovaniu údržby miestnych komunikácií a chodníkov počas
tejto zimy.
2. hlavný kontrolór
- upozornil poslancov a starostu obce, že na základe novelizácie zákona č. 369/1990 neminie
obec povinnosť prijať VZN o pomenovaní ulíc a verejných priestranstiev

K bodu 10) Diskusia
V diskusii vystúpili:
1. starosta
- navrhol zakúpiť zariadenie na sneh - zametaciu kefu s príslušenstvom
- v prípade väčšej snehovej kalamity môže pomôcť pri odpratávaní snehu z chodníkov p.
Homola so štvorkolkou s pluhom. Bol oslovený starostom obce, aby pripravil cenovú ponuku.
- k fašiangovej zabíjačke sú veci dohodnuté s p. Majcherom. Navrhol poslancom, aby si
dohodli stretnutie ešte v pondelok alebo v utorok pred zabíjačkou, aby sa ešte veci doladili.
Fašiangové zabíjačkové hody sa začnú v sobotu o 11.30 hod.
2. p. Hirko - navrhol, aby v súvislosti so zakupovaním zariadenia na sneh sa premeral chodník
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K bodu 11) Záver

Všetky body programu 1. zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta obce poďakoval
všetkým za účasť a rokovanie ukončil.

Starosta obce: Tibor Kollár

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

Overovatelia : Jozef Guľaš

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

Anton Majcher

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

Investičný plán na rok 2019

Výstavba multifunkčného ihriska - realizácia výstavby
Realizácia projektu „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Ruská Nová Ves“
Schváliť rozpracovaný plán zóny pre Vyšné doliny územie L-6
Opätovné podanie žiadosti z IROP na výstavbu kanalizácie a v prípade úspešnosti
žiadosti aj jej výstavbu.
5. Vo vegetačnom období ( tjst. do konca mesiaca marec 2019 ) vykonať plánovaný
výrub stromov na verejných priestranstvách na základe právoplatného povolenia.
6. Spracovať projektovú dokumentáciu ( DUR, DSP +DRS ) na rozšírenie vodovodu
v lokalite Kovaľňa na horizonte koncovej siete cca 180m, lokalita oproti obecnému
úradu cca 250m, lokalita Nižné doliny cca 130m, lokalita Kovaľňa - stará cesta cca
60m.
7. Pripraviť návrh projektovej dokumentácie s rozpočtom na rozšírenie WC a umyvárky
v MŠ z dôvodu väčšieho počtu detí.
8. Pripraviť návrh zmeny vykurovania v MŠ. V súčasnosti sa vykuruje elektrickými
konektormi.
9. Spracovať projektovú dokumentáciu na rozšírenie miestnych komunikácií tam, kde je
nevyhovujúci a rizikový stav. Určiť aj poradie realizácie rozšírenia miestnych
komunikácií v intraviláne obce.
10. Pripraviť návrh koncepcie generelu dopravy v obci a spracovať aj časový
harmonogram výstavby a rozširovania miestnych komunikácií a chodníkov
v intraviláne obce a vysporiadanie pozemkov pod komunikáciami.
11. Napojenie verejných budov na kanalizáciu ( obecný úrad, MŠ, ZŠ ).
12. Pokračovať v prácach na obnove Zbojníckeho hradu.
1.
2.
3.
4.

13. Sledovať možnosti zapojenia sa do výzvy na zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov ( zateplenie obvodových stien, stropov, podláh, výmena kúrenia
a okien v budove obecného úradu a v budove MŠ ).
14. Spracovať projekt terénnych úprav na parcele KNC 1965/14 do fázy stavebného
povolenia a vykonať terénne úpravy.

Schválené investičné zámery budú financované z rozpočtu obce na r. 2019 z kapitoly –
kapitálové výdavky v sume 40.000,00 € a v rezervnom fonde máme na kapitálové výdavky
sumu 40.000,00 € .
-----

Červenou farbou sú vyznačené projekty pripravené na realizáciu.

