OBEC RUSKÁ NOVÁ VES - OBECNÝ ÚRAD
Ruská Nová Ves 168
080 05 Prešov
_______________________________________________________________________
Zápisnica
z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, konaného dňa 26.1.2018
_________________________________________________________________________

30. 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. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ruská Nová Ves
na I. a II. polrok 2018
6. Schválenie prijatia daru
7. Schválenie návrhu investícií na r. 2018
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

Overovatelia zápisnice: Ondrej Desiatnik
Jozef Hirko
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. Na začiatku rokovania boli prítomní 4 poslanci. Starosta konštatoval, že
zasadnutie OZ je uznášaniaschopné.
K bodu 2) Schválenie programu OZ
Starosta predniesol poslancom program rokovania Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi .
Poslanci schválili predložený program.
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K bodu 3) Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice z 30. zasadnutia OZ určil starosta obce poslancov p. Desiatnika a
p. Hirku.
K bodu 4) Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 4/II./2014 – plán. protipožiarne hliadky – úloha trvá.
K bodu 5) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ruská Nová Ves
na I. a II. polrok 2018
Poslanci schválili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ruská Nová Ves na
I. a II. polrok 2018.
K bodu 6) Schválenie prijatia daru
V uvedenom bode vysvetlil starosta poslancom skutočnosť, že geometrickým plánom bola
v rómskej osade vytýčená cesta. Táto časť bola vlastníkmi darovaná obci na budúcu miestnu
komunikáciu. Parcela o výmere 95 m² zostala neprevedená na obec. Jej vlastníci darujú obci
túto parcelu. Zápis v katastri je podmienený schválením uznesenia o prijatí daru. Z toho
dôvodu sa tento bod prerokováva na zastupiteľstve. P. starosta zároveň zdôraznil, že ak budú
výzvy na výstavbu ciest pre marginalizovanú rómsku komunitu, obec sa do takejto výzvy
zapojí. Poslanci schválili prijatie daru.
K bodu 7) Schválenie návrhu investícií na r. 2018
Poslancom bol predložený pracovný materiál o plánovaných investíciách na r. 2018. Starosta
obce oboznámil poslancov, ktoré aktivity prechádzajú z r. 2017 do tohto roku. Spolu prebrali
jednotlivé návrhy investičného zámeru nasledovne:
. stavebné povolenie na výstavbu chodníka, dažďovej kanalizácie a predĺženie vodovodu
okolo hlavnej cesty pri vstupe do dediny – územné konanie už prebehlo, teraz sa rieši
stavebné povolenie. Čo sa týka výstavby, bude súťaž, pôjde sa cez splátky na koncesiu
. rozpracovaný plán zóny pre Vyšné doliny – počíta sa, že v marci by to malo byť schválené
. výstavba kanalizácie cez IROP – žiadosť bola podaná, boli opravené formálne chyby, po
schválení sa budú schvaľovať finančné prostriedky na uvedenú akciu. Zároveň prebehlo
rokovanie s VVS, a. s. k ich spoluúčasti na stavbu.
. výstavba kanalizácie z dotácie z Environmentálneho fondu - bola podaná žiadosť,
spoluúčasť obce v prípade poskytnutia dotácie je 5 %
. práce na obnove Zbojníckeho hradu – pôjde sa cez malé projekty
. výstavba multifunkčného ihriska - 3. 1. bola vyhlásená výzva, na uvedenej veci sa pracuje,
uvidíme, ako to dopadne
. napojenie verejných budov na kanalizáciu – obecný úrad, materská škola a základná škola
musia byť napojené na kanalizáciu (t. r. tieto budovy musíme napojiť)
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. starosta vysvetlil skutočnosti k plánovanému zatepleniu obecného úradu. Firma, s ktorou sa
spolupracovalo by dala do súťaže 104 tisíc Eur. Výsledná suma po splatení by však bola
o 150 % vyššia ako skutočnosť. Z toho dôvodu to nie je pre obec vôbec výhodné. Ak bude
nejaká výzva na zateplenie, potom sa zapojíme.
. poslanec Mgr. Ňachaj navrhol, aby sa do tohto roku presunul zámer spracovania stavebnotechnického posudku stavu obecných mostov – všetci prítomní s tým súhlasili
. poslankyňu Mgr. Lokajovu zaujímalo, či sa bude v MŠ robiť plynové kúrenie – starosta obce
uviedol, že sa počká na výzvu
K bodu 8) Rôzne
V uvedenom bode starosta informoval poslancov:
- fašiangy sa pripravujú (obec zakúpila dve 20 l nerezové nádoby, dali sa ušiť zástery
s erbom obce, ostatné veci sú zabezpečené, šišky upečú v škôlke, škvarkovníky dievčatá na
ob. úrade ), Ondrej Desiatnik bude mať na starosti čaj. Mäso a materiál na prípravu
výrobkov na fašiangové hody má na starosti hlavný kuchár p. Majcher.
- 19.15 hod. – príchod poslanca p. Velána na zasadnutie OZ
- dohodol sa termín uskutočnenia podujatia pre deti k MDD, a to sobota 9.6.2018
- poslanci schválili plán Komisie pre šport a mládež pri OZ na r. 2018

K bodu 9) Diskusia
V diskusii vystúpili:
1. Mgr. Lokajová:
– na dolnej zastávke je potrebné odpratať mravenisko
- šoféri sa sťažujú na parkovanie áut pri 1. autobusovej zastávke na začiatku dediny (pri
Šingľarových), je to nebezpečné hlavne v zime (p. starosta uviedol, že sa napíše výzva)
2. p. Desiatnik informoval o zábave, ktorú organizoval MS SČK, prítomných bolo 66 ľudí,
bola to vydarená akcia
3. poslanci p. Hirko a Mgr. Ňachaj informovali o silvestrovskom ohňostroji, zúčastnilo sa
dosť ľudí, v sále si poniektorí zahrali stolný tenis
4. starosta obce informoval, že od 1. 1. nastúpil na miesto riaditeľa v ZŠ p. Kacár, ktorý si
zvyká na nové pôsobisko
K bodu 10) Záver
Všetky body programu 30. zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta obce poďakoval
poslancom za účasť a rokovanie ukončil.
Starosta obce: Tibor Kollár

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

Overovatelia : Ondrej Desiatnik

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

Jozef Hirko

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

