OBEC RUSKÁ NOVÁ VES - OBECNÝ ÚRAD
Ruská Nová Ves 168
080 05 Prešov
_______________________________________________________________________
Zápisnica
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, konaného dňa 29.6.2017
_________________________________________________________________________

25. z a s a d n u t i e
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program:
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu OZ
3. Určenie overovateľov
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
6. Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Ruská nová Ves k Záverečnému účtu
obce za r. 2016
7. Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za r. 2016
8. Zámer obnovy a rekonštrukcie miestnych komunikácií v rámci stratégie EURÓPA 2020
9. Schválenie finančných prostriedkov na úhradu prác pri výstavbe spevnenej plochy
(parkovisko)
10. Prerokovanie protokolu o výsledku kontroly eGovernment a informačné systémy
11. Zmluva o výkone správy majetku obce s VVS., a. s.
12. Zásady Obce Ruská Nová Ves pre verejné obstarávanie
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver
Overovatelia zápisnice: Jozef Hirko
Ján Lacko
Začiatok rokovania: 18.50 hod.
Koniec rokovania : 20.20 hod.

Priebeh zasadnutia:
K bodu 1) Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. Tibor Kollár. Privítal prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva a hlavného kontrolóra obce Ing. Marchevského. Na začiatku rokovania boli
prítomní 4 poslanci. Starosta konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášaniaschopné.
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K bodu 2) Schválenie programu OZ
Starosta predniesol poslancom program rokovania OZ, ktorý prítomní poslanci schválili.
K bodu 3) Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice z 25. 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 (Poslanci uskutočnia
kontroly v utorok podvečer a v stredu 5.7.2017. Prostredníctvom rozhlasu budú občania
informovaní o vykonávaní preventívnych protipožiarnych prehliadok.)
19.00 hod. – príchod p. Velána na zasadnutie OZ
K bodu 5) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
Hlavný kontrolór obce Ing. Marchevský oboznámil poslancov s plánom činnosti na
II. polrok 2017. V mesiaci august skontroluje plnenie rozpočtu, priebežne vykonáva kontrolu
finančných operácií. Podotkol, že v prípade potreby je pracovníkom úradu a starostovi vždy
k dispozícii. V jeseni sa začne s prípravou rozpočtu na r. 2018 a na roky 2019 a 2020.
K bodu 6) Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Ruská nová Ves k Záverečnému účtu
obce za r. 2016
K bodu 7) Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za r. 2016
Hlavný kontrolór obce vysvetlil vývoj v príjmovej a vo výdavkovej oblasti v r. 2016.
Celkové príjmy dosiahli na podielových daniach viac asi o 17 tisíc. Obce dostávajú od štátu
70,2 % z výberu daní. Obec na daniach z nehnuteľnosti, za psa, za ubytovanie a na
poplatkoch za komunálny odpad mala celkový príjem cca 32 tisíc Eur. Bežný rozpočet
skončil ako prebytkový vo výške 62 520 € a kapitálový ako schodkový vo výške 32 730 €.
Rozpočtové hospodárenie obce zistené podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b), zákona č. 583/2004
Z. z. je prebytok rozpočtu vo výške 29 790 €. Do rozpočtu boli zapojené mimorozpočtové
prostriedky – nevyčerpané prostriedky ZŠ z roku 2015 vo výške 6 882 €. Takto upravený
rozpočtový výsledok je prebytok vo výške 36 671,99 €. Z tohto prebytku sú v súlade s § 16,
odst. 6 cit. zákona vylúčené nevyčerpané prostriedky ZŠ vo výške 6 612,61 €. Po vylúčení
týchto prostriedkov tak prebytok rozpočtu predstavuje 30 059,38 €. Z tohto prebytku
rozpočtu bolo použitých 22 929,72 € na splátku úveru. Po úhrade splátky úveru zostáva
prebytok rozpočtu vo výške 7 129,66 €. Tento prebytok bude tvoriť prídel do rezervného
fondu. Obec eviduje dlhodobý úver vo výške 112 377 Eur, čo predstavuje 31 % z bežných
príjmov za uplynulý rok. Poslanci zobrali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra Obce
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Ruská Nová Ves k Záverečnému účtu obce za r. 2016 a zároveň schválili Záverečný účet
Obce Ruská Nová Ves za r. 2016.
K bodu 8) Zámer obnovy a rekonštrukcie miestnych komunikácií v rámci stratégie
EURÓPA 2020
V tomto bode informoval starosta obce o možnosti ísť so žiadosťami na obnovu
a rekonštrukciu komunikácií priamo do Bruselu. Táto možnosť bola ponúknutá Združeniu
Ekotorysy, ktorej je naša obec členom. Cez program Zámer obnovy a rekonštrukcie
miestnych komunikácií v rámci stratégie EURÓPA 2020 by bolo možné získať sumu 0,5 –
2,5 mil. Eur. Pričom by sa urobil iba jednoduchý zámer a až po jeho schválení sa robia
samotné projekty. Poslanci schválili finančné prostriedky vo výške tisíc Eur za poskytnutie
špeciálnej služby vo forme odborného poradenstva pre proces prípravy a implementácie
projektu.
K bodu 9) Schválenie finančných prostriedkov na úhradu prác pri výstavbe spevnenej
plochy (parkovisko)
Poslancov informoval starosta obce o realizovaní výstavby spevnenej plochy – (rozšírenie
parkoviska pri bytovkách). Popri tejto činnosti sa upravila aj cesta vedúca na Kúty a cesta na
Nižných dolinách. Poslanci súhlasili s úhradou za vykonané práce.
K bodu 10) Prerokovanie protokolu o výsledku kontroly eGovernment a informačné systémy
Poslanci boli informovaní o výsledkoch kontroly z NKÚ, ktorá sa týkala elektronizácie
z toho dôvodu, že štát vynaložil značnú finančnú čiastku na elektronizáciu štátnej správy
a samosprávy a išlo o zistenie efektívnosti vynaložených financií. Pracovníci vykonávajúci
kontrolu boli ústretoví a samotná kontrola sa niesla v konštruktívnom duchu. Boli prijaté
opatrenia na odstránenie nedostatkov. Poslanci informáciu vzali na vedomie.
K bodu 11) Zmluva o výkone správy majetku obce s VVS., a. s.
Starosta informoval prítomných poslancov, že pri kolaudácii splaškovej kanalizácie sme
v záverečnej fáze, vo fáze jednania s VVS. Kolaudačné rozhodnutie je vydané, no nie je
právoplatné, pretože SPF dal zamietavé stanovisko ku kolaudačnému rozhodnutiu až do času
zriadenia vecného bremena na cestu, v ktorej je postavená časť kanalizácie. Aj keď SPF na
rokovania bol pozývaný, rokovaní sa jeho zástupcovia nezúčastňovali a teraz dal zamietavé
stanovisko.
Starosta chce dohodnúť, aby revízne šachty poskytla VVS občanom za 1 Euro. Revízne
šachty sú urobené iba po hlavnej ulici.
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K bodu 12) Zásady Obce Ruská Nová Ves pre verejné obstarávanie
V tomto bode poslanci zrušili staré Zásady pre verejné obstarávanie a schválili nové
Zásady Obce Ruská Nová Ves pre verejné obstarávanie, pretože s účinnosťou od 1.6.2017 sa
menili sumy.
K bodu 13) Rôzne
V tomto bode informoval starosta poslancov:
a) poslanci Mgr. Ňachaj, p. Lacko a starosta obce sa zúčastnili streleckej súťaže na miestnej
strelnici, kde sa umiestnili na 1. mieste
b) poďakoval sa p. Desiatnikovi a Mgr. Lokajovej za dobré zorganizovanie podujatia pre deti
pri príležitosti MDD
c) 24.6.2017 sa na miestnom ihrisku uskutočnilo vydarené podujatie - volejbalový turnaj
rodinných družstiev – hlavný organizátor Mgr. Ňachaj
d) rozhlas je opravený
e) Hradný deň a Deň obce – dohodne sa termín stretnutia a doladia sa ešte veci
f) doplniť zoznam osôb ocenených na Deň obce
g) budú sa osadzovať informačné tabule
h) od 9.7.2017 budú na hrade pracovať dobrovoľníci zo zahraničia, tak ako minulého roku

K bodu 14) Diskusia
V diskusii vystúpili:
a) p. Desiatnik
– odovzdal starostovi obce podnet od občana obce Tibora Šuťaka – v uvedenej veci starosta
vysvetlil, že tento podnet je na stavebnom úrade. Zároveň uviedol, že p. Kuzemka začal robiť,
nemal však povolenie, podal iba ohlásenie drobnej stavby. Na základe sťažnosti sa robil
štátny stavebný dohľad, potom bola znovu podaná žiadosť o dodatočné povolenie stavby
parkoviska. Žiadateľ p. Kuzemka dostal stavebné povolenie, po správoplatnení sa ozval p.
Šuťák. Jeho podanie bolo postúpené na stavebný úrad. Vzhľadom na to, že v uvedenom
podnete bola aj žiadosť o poskytnutie informácie na základe zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám, menovanému bola doporučeným listom zaslaná kópia
vydaného stavebného povolenia k výstavbe parkoviska. Čo sa týka financovania výstavby
tohto parkoviska, ide o súkromnú akciu, teda obec v tomto prípade nerieši žiadne financie.
- ohľadom posilňovne sú veci vyjasnené
- cestári neriešia vyschnuté konáre, je potrebné upozorniť, lebo pri silnom vetre hrozí
nebezpečenstvo pádu, dole pri záhradkách visí nebezpečne vŕba
b) p. Lacko
- navrhuje vymaľovať erb obce pred dedinou
- priekopa okolo rod. domu č. 70 – (p. starosta uviedol, že problém je vyjasnený)
- upozorniť p. Feča – cesta na Kúty je úzka a menovaný osadil plot do cesty
c) p. Hirko
- zaujímal sa v akom stave je stavba oplotenia v ZŠ (starosta – treba ešte dokončiť, dať
sieť)
- na ihrisku je zlomená basketbalová obruč
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K bodu 15) Záver
Všetky body programu 25. zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta obce poďakoval
poslancom a hlavnému kontrolórovi za účasť a rokovanie ukončil.
Starosta obce: Tibor Kollár

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

Overovatelia : Jozef Hirko

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

Ján Lacko

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

