OBEC RUSKÁ NOVÁ VES - OBECNÝ ÚRAD
Ruská Nová Ves 168
080 05 Prešov
_______________________________________________________________________
Zápisnica
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, konaného dňa 10.2.2017
_________________________________________________________________________

21. z a s a d n u t i e
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu OZ
3. Určenie overovateľov
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie plánu investícií na r. 2017
6. Žiadosť o odkúpenie pozemku od obce
7. Žiadosť o potvrdenie zrušenia dobrovoľného hasičského zboru
8. Prenájom nebytových priestorov za účelom zriadenia potravín
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

Overovatelia zápisnice:

Jozef Hirko
Ján Lacko

Začiatok rokovania: 18.45 hod.
Koniec rokovania : 19.30 hod.

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1) Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. Tibor Kollár. Privítal prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva a hostí. Na začiatku rokovania boli prítomní 5 poslanci. Starosta konštatoval,
že zasadnutie OZ je uznášaniaschopné.
K bodu 2) Schválenie programu OZ
Starosta predniesol poslancom program rokovania OZ. Prítomní poslanci schválili program
rokovania OZ.
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K bodu 3) Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice z 21. zasadnutia OZ určil starosta obce p. Hirku a p. Lacka.
K bodu 4) Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 4/II./2014 – plán. protipožiarne hliadky – úloha trvá (boli urobené prevádzky na
území obce, pokračuje sa v rodinných domoch).
K bodu 5) Schválenie plánu investícií na r. 2017
Starosta obce uviedol, že plán investícií obce na r. 2017 bol prerokovaný na pracovnom rokovaní
poslancov dňa 8.2.2017. Uvedený plán prítomným prečítal a tento prítomní poslanci schválili.
K bodu 6) Žiadosť o odkúpenie pozemku od obce
Poslancom bola pred rokovaním doručená žiadosť p. Bartka o odkúpenie pozemku od obce. Starosta
ešte raz prítomným vysvetlil, o ktorý pozemok ide. Nakoľko ide o pozemok, ktorý už
predchádzajúcimi vlastníkmi bol oplotený a súčasný majiteľ ho tiež užíval v domnienke, že ide o
jeho súkromné vlastníctvo a a ktorý funkčne prislúcha k pozemku vo vlastníctve žiadateľa , poslanci
schválili odpredaj novovytvorenej parcely KNC 2202/3 o výmere 30 m² .

K bodu 7) Žiadosť o potvrdenie zrušenia dobrovoľného hasičského zboru
Na základe žiadosti Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR so sídlom v Prešove o vyjadrenie k činnosti
Dobrovoľného hasičského zboru v Ruskej Novej Vsi poslanci konštatovali, že členovia tohto zboru
nevyvíjajú žiadnu činnosť, preto schválili uznesenie, ktorým dočasne pozastavujú činnosť DHZ.

K bodu 8) Prenájom nebytových priestorov za účelom zriadenia potravín
V tomto bode starosta uviedol, že za účelom prenájmu nebytových priestorov na prevádzkovanie
potravín sa uskutočnilo viacero pracovných stretnutí. Poslanci OZ na dnešnom zasadnutí by mali
schváliť zámer prenájmu, aby COOP Jednota Prešov, ktorá jediná z väčších obchodných reťazcov
prejavila záujem o prenájom, mohla začať s rekonštrukciou týchto priestorov, aby boli občanom obce
znovu sprístupnené služby. Poslanci zámer prenájmu schválili.
19.10 hod. – príchod poslancov p. Desiatnika a p. Velána na zasadnutie OZ
K bodu 9) Rôzne
Starosta obce v tomto bode poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili na príprave podujatí
uskutočnených v závere roka 2016:
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- 1.12. – stretnutie s jubilujúcimi občanmi obce (vydarená akcia a kladne hodnotená zo strany
zúčastnených
- 10.12. – stolnotenisový turnaj (poďakovanie p. Mgr. Ňachajovi hlavnému organizátorovi a tiež
ostatným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na zorganizovaní podujatia)
- 11.12. - divadielko pre deti pri príležitosti Mikuláša
- 31.12. – Silvester
- dňa 14.1. t. r. sa uskutočnil hokejový turnaj – hodnotený ako vydarené podujatie
- 28.1.2017 v spolupráci MSČK a Obecného úradu sa uskutočnila fašiangová zábava.
- do domácnosti boli na sklonku roka doručené kalendáre a harmonogramy na vývoz odpadov
- dňa 7.1.2017 sa uskutočnil hradný ples, kde Zbojnícky hrad bol vyhlásený za hrad roka a obec pri
tejto príležitosti získala 1 500,00 Eur na ďalšie práce na obnovu hradu.
- pracuje sa na vydaní informačných novín
- dňa 18.2.2017 sa uskutoční fašiangové posedenie pre dôchodcov /každému bola doručená pozvánka/
- t. r. nás čakajú naplánované podujatia – Deň obce (615. výročie) a Prvé hradné dni. P. starosta vyzval
všetkých poslancov, aby si pripravili návrhy na organizáciu týchto podujatí. Stretnutia k príprave
týchto podujatí sa uskutočnia podľa potreby. Prvé stretnutie navrhuje uskutočniť dňa 22.2.
- kultúrna a športová komisia pripravia plán akcií na tento rok
- termíny zasadnutí OZ – 31.3., 28.4., 26.5., 30.6.

K bodu 10) Diskusia
1. Ako prvý dostal v diskusii slovo občan p. Šingľar, ktorý upozornil na frekventovaný pohyb áut
okolo jeho rodinného domu, je narúšaná statika jeho rodinného domu, ale aj susedných domov. Tento
problém je vleklý a nič sa nedeje. Navrhol tam osadiť značky ( zákaz vjazdu alebo jednosmerka).
- na tento podnet reagoval p. starosta, ktorý uviedol, že t. r. bude problém vyriešený, je
zakúpená parcela na vybudovanie miestnej komunikácie, takže cesta okolo p. Šingľara bude slúžiť
v budúcnosti iba ako chodník
2. Poslanec Mgr. Ňachaj navrhuje uskutočniť prvý stolnotenisový turnaj tohto roka v marci
3. Poslanec p. Hirko navrhuje urobiť koncepciu webovej stránky obce

K bodu 11) Záver
Všetky body programu 21. zasadnutia OZ boli prerokované, preto starosta obce
rokovanie ukončil.

Starosta obce: Tibor Kollár

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

Overovatelia : Jozef Hirko

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

Ján Lacko

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

