Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, konaného dňa 26.3.2019
_______________________________________________________________________
3. 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.
12.

Otvorenie
Schválenie programu
Určenie overovateľov
Kontrola plnenia uznesení
Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na dofinancovanie výstavby multifunkčného ihriska
Výstavba studne na futbalovom ihrisku, rekonštrukcia hracej plochy futbalového ihriska
Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku
Schválenie návrhu prípravných prác na rozšírenie a výstavbu miestnych komunikácií
a chodníkov
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ruská Nová Ves za rok 2018
Rôzne
Diskusia
Záver

Overovatelia zápisnice: Peter Baran
Ondrej Desiatnik
Začiatok rokovania: 18.35 hod.
Koniec rokovania : 20.20 hod.
Priebeh zasadnutia:

K bodu 1) Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. Tibor Kollár. Privítal poslancov obecného
zastupiteľstva. Na začiatku rokovania boli prítomní 6 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 9) bude nasledovať Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Obce Ruská Nová Ves za rok 2018, potom budú nasledovať bod 10) Rôzne, bod 11)
diskusia, bod 12) Záver.
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K bodu 3) Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice z 3. zasadnutia OZ určil starosta obce poslancov – p. Barana
a p. Desiatnika.
K bodu 4) Kontrola plnenia uznesení
Starosta konštatoval, že nie sú nesplnené žiadne uznesenia.
K bodu 5) Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na dofinancovanie výstavby
multifunkčného ihriska
V tomto bode starosta uviedol, že na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanci
uznesením č. 4/I./2019 odsúhlasili podanie žiadosti o dotáciu na PSK v rámci „Výzvy pre
región“, a to na rekonštrukciu miestneho futbalového ihriska. Vzhľadom na to, že situácia sa
zmenila, poslanci sa na pracovnom stretnutí na základe predloženého geol. posudku,
dohodli, že na ihrisku sa urobia iba nevyhnutné úpravy. Poslanci uznesenie č. 4/I./2019 zrušili
a uzniesli sa na tom, že obec podá žiadosť o dotáciu na PSK v rámci „Výzvy pre región“ na
dofinancovanie výstavby multifunkčného ihriska.
K bodu 6) Výstavba studne na futbalovom ihrisku, rekonštrukcia hracej plochy
futbalového ihriska
V uvedenom bode starosta konštatoval, že futbalové ihrisko je v havarijnom stave, sú tam
však živé zosuvy pôdy, preto bol aj vypracovaný geologický posudok. Z toho dôvodu sa bude
ihrisko upravovať za minimálne finančné prostriedky. Postupne bude potrebné zrealizovať
vybudovanie studne pri ihrisku, aby bol dostatok vody na polievanie ihriska, potrebné je
urobiť rozpočet na zemné práce, vysúťažiť dodávateľa a na prelome leto – jeseň by sa mohla
urobiť povrchová úprava ihriska, v jari zasiať tráva, vyvalcovať.
K bodu 7) Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku
V bode 7) starosta informoval poslancov o doručení žiadosti o odkúpenie časti obecného
pozemku. Ide o časť pozemku, ktorý už bývalý vlastník p. Hirko oplotil a užíval. Terajší
vlastník predložil schválený geometrický plán, ktorým sa odčleňuje časť pozemku z parcely
číslo KNE 2215/2, ktorej vlastníkom je obec a požiadal o odkúpenie 240 m². Spolu
s geometrickým plánom predložil aj znalecký posudok. Poslanci nesúhlasili s cenou určenou
znalcom (12,958) a po vzájomnej výmene názorov odsúhlasili cenu za m² vo výške 35,00 Eur.
K bodu 8) Schválenie návrhu prípravných prác na rozšírenie a výstavbu miestnych
komunikácií a chodníkov
V tomto bode poslanci schválili plán prípravných prác na rozšírenie a výstavbu miestnych
komunikácií, chodníkov a mostov, ktorý pozostáva zo zamerania a vysporiadania pozemkov,
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dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné rozhodnutie
a dokumentácie na realizáciu stavby, posúdenie existujúceho stavu mostov podľa vypracovanej
situácie (príloha zápisnice) a verejného obstarávania na dodávateľa a zhotoviteľa stavby.
Starosta uviedol, že po vymeraní sa vlastne zistí, kde bude potrebné pozemky vysporiadať
a následne vstúpiť do jednania s vlastníkmi.
K bodu 9) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ruská Nová Ves
za rok 2018
Poslanci vzali na vedomie predloženú Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Obce Ruská Nová Ves za rok 2018
K bodu 10) Rôzne
V tomto bode vystúpil:
1. starosta:
- čo sa týka podania žiadosti o dotáciu na kanalizáciu, starosta oboznámil poslancov s tým, že
po vyčerpaní finančných prostriedkov riadiaci orgán zrušil výzvu. Čakáme ešte ako bude
úspešná žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond.
- žiadosť na rozšírenie kamerového systému bola podaná
- žiadosť o dotáciu na hradné dni na PSK bola podaná
- žiadosť o dotáciu na individuálne potreby obce bola podaná na Ministerstvo financií (na
zabezpečenie osvetlenia na cintoríne, na opravu chodníkov)
- poďakoval sa všetkým za úspešné zvládnutie fašiangových zabíjačkových hodov
- poprosil predsedovu kultúrnej a športovej komisie, aby spoločne pripravili športový deň pre
deti, ktorý sa uskutoční dňa 1.6., Deň matiek – 12.5.,
- k hradnému dňu, ktorý sa uskutoční dňa 23.6. bude zvolané pracovné stretnutie
2. poslanec Mgr. Ňachaj – konštatoval, že výdavky na fašiangové zabíjačkové hody boli síce
navýšené, no neboli to vyhodené peniaze, boli vynaložené na dobrý účel a na získanie dobrého
mena obce.
Aj poslankyňa Mgr. Ňachajová a ostatní poslanci konštatovali, že je potrebné urobiť nejaké
zmeny čo sa týka predaja

K bodu 11) Diskusia
V diskusii vystúpili:
1. poslanec Mgr. Ňachaj
. na rázcestí smerom na Kovaľňu je potrebné porozmýšľať s osadením zrkadla
. upozornil na stekajúcu vodu na Kovaľni, je potrebné korýtka vyhodiť a dať na úroveň
cesty
. predniesol návrh niektorých občanov, ktorým sa nepáči prijímacia miestnosť, nie je
komfortná
. požiadal o opravu zápisnice z 1. OZ (výrub drevín pri kríži). Podľa jeho názoru korene
nenarúšali betónové základy kríža.
. tlmočil nespokojnosť občanov so zrezaním stromov v areáli základnej školy
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. ako chceme využiť drevnú hmotu
2. p. Kovaľ
. vyslovil názor umiestnenia zrkadla na Kovaľni
. občania majú množstvo orezaných konárov zo stromov (starosta uviedol, že je možnosť
umiestniť konáre na určené miesto za cintorínom, o čom boli občania informovaní
prostredníctvom obecných novín),
. skládku na konáre je potrebné lepšie spropagovať
. upozornil, že na Kovaľni sú časté poruchy vodovodu
. v minulosti sa robila NN prípojka, ktorá je umiestnená v zemi, popri neustále preteká voda
. informoval sa o možnosti urobiť geologický prieskum na Kovaľni, uvažuje o vlastnom vrte
(p. starosta uviedol, že čo sa týka zosuvov Ministerstvo životného prostredia zaradilo
zosuvy na Slovensku podľa závažnosti)
3. poslanec p. Desiatnik
. upozornil, že občania nevedia, kde má obec zberný dvor, ak majú viac odpadu
. v jari a v jeseni obec zabezpečuje veľkokapacitné kontajnery, podľa jeho názoru malo by
byť viacej kontajnerov (k uvedenému podal vysvetlenie p. starosta, ktorý uviedol, že ak sa
nahromadí väčšie množstvo odpadu, ktoré sa nachádza mimo kontajnera, obec zabezpečuje
pristavenie ďalšieho kontajnera)
. zhoršila sa kvalita vody, zaujímal sa, či je pustená voda zo Stariny
. informoval, že sú veľké útoky niektorých občanov na poslancov ohľadom výrubu stromov
v priestore základnej školy.
4. p. Vyšňovský
. zúčastňuje sa zasadnutia obecného zastupiteľstva spolu so svojimi susedmi p. Ištvanom a
p. Ňachajom, nakoľko majú problém s pitnou vodou. Už v minulosti podali na obec žiadosť
o rozšírenie vodovodnej prípojky k rodinným domom za potokom. Zaujíma ich v akom
štádiu je riešenie ich požiadavky, či obec má záujem riešiť rozšírenie vodovodu v uvedenej
lokalite, či sú na to finančné prostriedky a či je možnosť vysporiadania majetkovoprávnych
záležitostí s p. Ďurčákom, nakoľko vodovodná sieť musí prechádzať po pozemku, ktorého je
vlastníkom. Zároveň navrhol, aby sa s vlastníkom pozemku rokovalo a urobila sa predbežná
dohoda, uvalila sa ťarcha na pozemok, aby sa neinvestovalo zbytočne. Podľa jeho názoru je
potrebné uvažovať do budúcnosti, aby boli veci vysporiadané.
P. Vyšňovský uviedol, že bojuje za rozšírenie vodovodnej siete v tejto oblasti aj z toho
dôvodu, že jediným zdrojom vody v jeho domácnosti je studňa, ktorá je však dlhodobo
zamorovaná od Placidusu, voda je hnedá, smradľavá.
5. p. Ištvan
. zaujímal sa o to, či s p. Ďurčákom sa rokovalo a či sa neuvažuje s riešením odkúpenia
pozemku pod miestnou komunikáciou. Upozornil na problém vytláčania potoka na druhú
stranu – teda k záhrade Ištvanových (starosta odporúčal adresovať sťažnosť
vodohospodárom)
6. poslanec p. Majcher
. zaujímal sa, či bude v škole náhradná výsadba
K vystúpeniam p. Vyšňovského a p. Ištvana zaujal stanovisko starosta obce p. Kollár, ktorý
uviedol, že v investičnom pláne na r. 2019, ktorý bol schválený na predchádzajúcom
zasadnutí obecného zastupiteľstva, jednou z úloh je spracovanie projektovej dokumentácie na
rozšírenie vodovodu okrem iných lokalít aj v lokalite oproti obecnému úradu – za potokom.
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Starosta uviedol, že voda je prioritou a preto, keď bude pripravený projekt, bude iniciovať
stretnutie s vlastníkom pozemku – p. Ďučákom, aby sa našlo diplomatické riešenie. Starosta
zároveň reagoval aj na poslancami tlmočené názory občanov ohľadom výrubu drevín.
Uviedol, že stromy boli prerastené. Obec je povinná starať sa o vysadené stromy a má
tiež zodpovednosť za bezpečnosť. V prípade ich spadnutia, ide o ohrozenie života občanov
a ich majetku a zároveň aj majetku samotnej obce. Výrub bol vykonaný na základe
právoplatného rozhodnutia, ktoré bolo vydané Okresným úradom v Prešove, odbor životného
prostredia. V rozhodnutí je zadefinovaná náhradná výsadba. Čo sa týka využitia dreva, vieme
ho využiť ako palivové drevo a tiež na iné účely.

K bodu 12) Záver
Všetky body programu 3. zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta obce poďakoval
poslancom aj prítomným občanom za účasť a ich podnety a rokovanie ukončil.

Starosta obce: Tibor Kollár

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

Overovatelia : Peter Baran

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

Ondrej Desiatnik

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

