OBEC RUSKÁ NOVÁ VES - OBECNÝ ÚRAD
Ruská Nová Ves 168
080 05 Prešov
_______________________________________________________________________
Zápisnica
z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, konaného dňa 27.6.2018
_________________________________________________________________________

33. 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. Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Ruská Nová Ves k Záverečnému účtu obce
za r. 2017
6. Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za r. 2017
7. Prerokovanie návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Ruská Nová Ves
na r. 2018-2022
8. Schválenie počtu poslancov a rozsah výkonu starostu na nové volebné obdobie
r. 2018 – 2022
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
Overovatelia zápisnice: Ondrej Desiatnik
Jozef Hirko
Začiatok rokovania: 18.35 hod.
Koniec rokovania : 19.40 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 33. 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) Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Ruská Nová Ves k Záverečnému účtu obce
za r. 2017
K bodu 6) Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za r. 2017
K prerokovávaným bodom programu vystúpil hlavný kontrolór obce, ktorý uviedol, že
záverečný účet bol vypracovaný v súlade s metodikou MF SR a hovorí o celkovom stave
v čerpaní rozpočtu, finančných a majetkových pomeroch obce. Bežný rozpočet skončil ako
prebytkový a kapitálový ako schodkový. Celý prebytok bežného rozpočtu sa spotreboval na
kapitálové výdavky. Obec eviduje záväzky voči COOP Jednota Prešov za rekonštrukčné
práce v predajni, čo sa vyrovnáva oproti nájmu. Obec tiež eviduje dlhodobé úvery, ktoré
predstavujú 23,4 % z bežných príjmov za uplynulý rok.
Hlavný kontrolór vysvetlil poslancom niektoré nejasnosti predloženého záverečného účtu
a dodal, že jeho tabuľka je vypracovaná prehľadne, je jasná a zrozumiteľná.
Poslanec Mgr. Ňachaj odporučil, aby bol záverečný účet prehľadnejší a čitateľný aj pre
laikov. Napokon poslanci vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce
k Záverečnému účtu obce za rok 2017 a schválili celoročné hospodárenie Obce Ruská Nová
Ves za rok 2017.
K bodu 7) Prerokovanie návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Ruská Nová
Ves na r. 2018-2022
Starosta obce uviedol, že obec je povinná mať takýto dokument. V predloženom návrhu
Komunitného plánu ... sú zapracované aj veci, ktoré by sa v budúcnosti mohli realizovať,
napr. komunitné centrum (ak to nebude zapracované, v prípade vyhlásenia výziev sa nebudú
môcť čerpať financie). Poslanci predložený Komunitný plán sociálnych služieb Obce Ruská
Nová Ves na r. 2018 – 2022 schválili.
8. Schválenie počtu poslancov a rozsah výkonu starostu na nové volebné obdobie
r. 2018 – 2022
V tomto bode starosta uviedol, že v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do samosprávy obcí
je potrebné určiť počet poslancov obecného zastupiteľstva pre budúce volebné obdobie.
V súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z. n. p. obec s počtom
obyvateľov od 1001 do 3000 môže mať 7 až 9 poslancov. Poslanci schváli pre nové volebné
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obdobie v obci Ruská Nová Ves počet poslancov 7. V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. schválili poslanci starostovi výkon funkcie
v plnom rozsahu.
K bodu 9) Rôzne
1. V tomto bode starosta informoval poslancov:
a) p. Hradovský R. doručil na obecný úrad žiadosť o odkúpenie obecného pozemku KNE
1782, k. ú. Ruská Nová Ves, aby mal prístupovú cestu na svoj pozemok za jarkom.
Poslanci odpredaj pozemku neschválili. Na žiadosť je potrebné dať odpoveď.
b) poďakoval poslancom Mgr. Lokajovej, p. Desiatnikovi, p. Hirkovi, p. Lackovi a ostatným,
ktorí pomohli pri príprave akcie pre deti pri príležitosti MDD. Zároveň ocenil aj Združenie
urbaristov a pasienkového hospodárstva v Ruskej Novej Vsi – pozemkové spoločenstvo
a tiež Ministerstvo obrany SR (vyslanie vojakov – ukážky zbraní), ktorí boli tiež účastní
na tomto vydarenom podujatí. Poslancovi Mgr. Ňachajovi poďakoval za dobrú
reprezentatívnu akciu – rodinný volejbalový turnaj.

K bodu 10) Diskusia
1. poslanec Ondrej Desiatnik upozornil, že nie je vidno stredovú čiaru na ceste III. triedy
a okolo cesty stoja suché stromy, ktoré ohrozujú bezpečnosť premávky.
K uvedenej informácii p. starosta uviedol, že všetky tieto záležitosti sú napísané,
zdokumentované a je prísľub, že v rámci rozpočtu SÚC PSK urobí popri krajnici cesty
betónový rigol. Celý úsek sa bude robiť po častiach.
2. starosta informoval prítomných poslancov o výstavbe cesty – urobená je dažďová
kanalizácia na spodnej ceste, robí sa vodovod. Práce však brzdí zlé počasie.
3. poslanec Mgr. Ňachaj: *upozornil, že pri výstavbe cesty by mali riadiť dopravu, napr. pri
vykladaní materiálu. K uvedenému starosta uviedol, že je dohodnutá aj dočasná uzávera
cesty.
* zaujímal sa ako je s financiami na multifunkčné ihrisko. Starosta obce uviedol, že sa
komunikuje s úradom vlády a prebieha proces na prípravu súťaže na zhotoviteľa.
4. kontrolór obce p. Marchevský upozornil, že podľa novelizovaného zákona č. 369/1990
Z. z. o obecnom zriadení musia byť pomenované ulice a námestia.
K bodu 11) Záver
Všetky body programu 33. zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta obce poďakoval
prítomným za účasť, poprial všetkým peknú dovolenku a rokovanie ukončil.
Starosta obce: Tibor Kollár

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

Overovatelia : Ondrej Desiatnik

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

Jozef Hirko

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

