OBEC RUSKÁ NOVÁ VES - OBECNÝ ÚRAD
Ruská Nová Ves 168
080 05 Prešov
_______________________________________________________________________
Zápisnica
z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, konaného dňa 30.4.2018
_________________________________________________________________________

32. 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 dohody o spoločnom postupe pri majetko-právnom vysporiadaní pozemkov
pod pozemnými komunikáciami
6. Schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie
environmentálnych aspektov v mestách a obciach prostredníctvom budovania prvkov
zelenej infraštruktúry
7. Schválenie podania žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na obstaranie
elektromobilu pre obec
8. Schválenie zmeny cenníka poplatkov za služby poskytované Obcou Ruská Nová Ves
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
Overovatelia zápisnice: Mgr. Katarína Lokajová
Mgr. Jozef Ňachaj
Začiatok rokovania: 17.10 hod.
Koniec rokovania : 18.45 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 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 32. zasadnutia OZ určil starosta obce poslancov p. Mgr.
Lokajovu a p. Mgr. Ňachaja.
K bodu 4) Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 4/II./2014 – plán. protipožiarne hliadky – úloha trvá.
K bodu 5) Schválenie dohody o spoločnom postupe pri majetko-právnom vysporiadaní
pozemkov pod pozemnými komunikáciami
Starosta uviedol, že ide o vysporiadanie pozemkov, ktoré neprešli pri delimitácii. Sú to
pozemky pod miestnymi komunikáciami. Návrh zmluvy je pripravený Správou a údržbou
ciest PSK. Poslanci schválili túto dohodu.
K bodu 6) Schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie
environmentálnych aspektov v mestách a obciach prostredníctvom budovania
prvkov zelenej infraštruktúry
V tomto bode starosta informoval poslancov, že bolo vyhlásené 2. kolo výzvy na
budovanie prvkov zelenej infraštruktúry. Boli vybraté úseky pozemkov obce, kde sa už do
pozemkov nebude zasahovať:
1. lokalita - pás okolo chodníka od 1. zastávky až po materskú školu,
2. lokalita – detské ihrisko pri MŠ (navrhuje sa urobiť altánok, osadiť lavičku).
3. lokalita – prostredie okolo ZŠ
Poslanci navrhovali upraviť aj park pri druhej autobusovej zastávke a osadiť lavičky.
Pri schvaľovaní uznesenia sa poslanec p. Hirko zdržal hlasovania.
K bodu 7) Schválenie podania žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na obstaranie
elektromobilu pre obec
Poslanci boli informovaní o vyhlásení výzvy na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na
obstaranie elektromobilu pre obec. Najvyššia poskytnutá suma je 30 tisíc Eur. Spoluúčasť
obce je 5 %. S firmami bolo odkonzultované. V prípade úspešnosti by sa terajšie auto predalo
a kúpil by sa silnejší traktor.
K bodu 8) Schválenie zmeny cenníka poplatkov za služby poskytované Obcou Ruská
Nová Ves
Vzhľadom na to, že sa investovali značné finančné prostriedky do vybavenia kuchynky,
starosta navrhuje, aby sa upravil cenník poplatkov za prenájom sály na akcie a ostatných
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poplatkov za poskytované služby. Po vzájomnej výmene názorov poslanci súhlasili s úpravou
niektorých poplatkov, a to:
- poplatok za prenájom sály na kar – vo vykurovacom období 35,00 Eur,
mimo vykurovacieho obdobia – 30,00 Eur (hlasovania sa zdržala Mgr. Lokajová)
17.50 hod. - príchod poslanca p. Velána na zasadnutie OZ
- za poskytnutie sály na:
* súkromné oslavy – rodinné udalosti: vo vykurovacom období – 60,00 Eur,
mimo vykurovacieho obdobia – 45,00 Eur (za tento návrh hlasovali všetci prítomní poslanci)
* kompletná svadobná hostina: vo vykurovacom období 120,00 Eur,
mimo vykurovacieho obdobia – 100,00 Eur (za tento návrh hlasovali všetci prítomní poslanci)
- za užívanie sály pre právnické a fyzické osoby – ziskové organizácie registrované na území
obce: vo vykurovacom období – 60,00 Eur, mimo vykurovacieho obdobia – 45,00 Eur
Ak sa využíva kuchynka na varenie, pri každom prenájme sály bude ešte účtovaný poplatok
vo výške 15,00 Eur.
Za služby poskytované obecným traktorom bol schválený poplatok 20,00 Eur/hod.
K bodu 9) Rôzne
1. V tomto bode starosta informoval poslancov:
- na obecný úrad bola podaná žiadosť o rozšírenie vodovodu na Nižných dolinách .
Vzhľadom na množstvo rozpracovaných akcií v tomto roku, poslanci súhlasili s návrhom
starostu zaradiť rozšírenie vodovodnej siete v tejto časti obce do budúcoročného plánu
investícií. K tomu je potrebné pripraviť projektovú dokumentáciu na spodnú ulicu,
vysporiadať pozemky. Na žiadosť je potrebné dať odpoveď.
- Obec Ruská Nová Ves od 1. mája zamestnáva 10 ľudí cez úrad práce v rámci národného
projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva –2“. Títo budú
pracovať 7 mesiacov. Starosta vysvetlil, že Ministerstvo kultúry podporilo žiadosť obce
o poskytnutie dotácie v programe „Obnovme si svoj dom na r. 2018“– podprogram 1.4
- Lesy, š. p. podali na stavebný úrad žiadosť o odstránenie stavby robotníckeho domčeka,
ktorý je v dezolátnom stave. Nájomníkovi bola daná výpoveď s tým, že do 30.4. má vypratať
nehnuteľnosť. Najstarší člen rodiny vzhľadom na jeho zdravotný stav bude umiestnený
v zariadení v Medzilaborciach.
- starosta sa zúčastnil rokovania výboru urbárskej spoločnosti, kde sa po vzájomnej výmene
názorov zhodli, že čo sa týka nelegálnej stavby na urbárskom pozemku, je potrebné, aby sa
vytýčila parcela, urobil sa nájomný vzťah s určením podmienok. Nedodržiavanie zmluvných
podmienok bude dôvodom na zrušenie nájomného vzťahu.
18.20 hod. – odchod poslanca Mgr. Ňachaja z rokovania

K bodu 10) Diskusia
1. Mgr. Imrichová, riaditeľka MŠ podala poslancom informáciu k prijímaniu žiadostí
o umiestnenie detí do predškolského zariadenia. Uviedla, že boli prijaté všetky žiadosti,
potom bude nasledovať vydávanie rozhodnutí o umiestnení dieťaťa. Poslanci aj napriek
nedostatočnej kapacite materskej školy súhlasili s umiestnením všetkých detí, aby boli naši
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občania uspokojení. P. riaditeľka podotkla, že chýbajú skrinky, ležadlá. Zároveň podotkla, že
k väčšiemu počtu detí musí byť zabezpečená aj ďalšia pedagogická sila, s čím poslanci
súhlasili.
2. poslankyňa Mgr. Lokajová
. zaujímala sa, či je možné toho roku zakúpiť bežiaci pás do posilňovne (starosta – treba
počkať do zimy)
. po dedine sa voľne pohybujú psy (napr. v túto sobotu ráno) – starosta uviedol, že
o probléme vieme, riešime.
3. poslanec p. Hirko
. poukázal na špinavé zastávky (zaprášené, špinavé, lepkavé lavičky) Starosta uviedol, že
v súčasnej dobe nemáme sily, no riešenie nájdeme a dáme vec do poriadku.
4. Poslanec p. Desiatnik uviedol, že nesúhlasí, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva
konali v pondelok .

K bodu 11) Záver
Všetky body programu 32. zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta obce poďakoval
všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
Starosta obce: Tibor Kollár

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

Overovatelia : Mgr. Katarína Lokajová

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

Mgr. Jozef Ňachaj

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

