OBEC RUSKÁ NOVÁ VES - OBECNÝ ÚRAD
Ruská Nová Ves 168
080 05 Prešov
_______________________________________________________________________
Zápisnica
z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, konaného dňa 27.9.2018
_________________________________________________________________________

34. 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 konceptu zápisu do kroniky za r. 2017
6. Prerokovanie záznamu z kontroly čerpania rozpočtu za I. polrok 2018
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Overovatelia zápisnice: Richard Frajtko
Mgr. Katarína Lokajová
Začiatok rokovania: 18.40 hod.
Koniec rokovania : 20.05 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 s touto zmenou: prehodilo sa poradie bodov 5 a 6. Ako
bod 5) bude prerokované Schválenie konceptu zápisu do kroniky za r. 2017, ako bod 6) bude
nasledovať Prerokovanie záznamu z kontroly čerpania rozpočtu za I. polrok 2018. Poradie
ostatných bodov programu ostáva nezmenené.
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K bodu 3) Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice z 34. zasadnutia OZ určil starosta obce poslancov p. Frajtka a p.
Mgr. Lokajovu.
K bodu 4) Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 4/II./2014 – plán. protipožiarne hliadky – úloha trvá.
K bodu 5) Schválenie konceptu zápisu do kroniky za r. 2017
V tomto bode starosta obce informoval, že koncept zápisu do kroniky obce Ruská Nová
Ves za rok 2017 vypracovaný kronikárom obce Ing. Papcunom bol poslancom zaslaný
v mesiaci august. V tomto koncepte bude rozšírená športová rubrika o podujatie
stolnotenisový turnaj. K obsahu konceptu kroniky nemali poslanci pripomienky. Starosta
poďakoval p. Ing. Papcunovi za jeho prácu, ktorú vynakladá pri vedení kroniky. Kronikára
obce zaujímalo vedenie kroniky v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov.
Keďže k uvedenej otázke nikto z prítomných nevedel odpovedať, starosta uviedol, že
pracovníci obecného úradu zistia informácie a kronikára budú informovať. P. Ing. Papcun
zároveň navrhol obecnému zastupiteľstvu potrebu vychovávať nového kronikára obce.
Z poslaneckých radov vzišiel návrh uverejňovať zápisy z kroniky na internete, vytvoriť
z nich archív. Poslankyňa Mgr. Lokajová navrhla zvýšiť kronikárovi odmenu za vedenie
kroniky. Starosta pripraví návrh zvýšenia odmeny za vedenie kroniky na najbližšie obdobie.
K bodu 6) Prerokovanie záznamu z kontroly čerpania rozpočtu za I. polrok 2018
K tomuto bodu vystúpil kontrolór obce Ing. Marchevský, ktorý uviedol, že kontrola bola
zameraná na plnenie príjmov, a to hlavne plnenie príjmov z podielových daní, vlastných daní
a ostatných príjmov, na plnenie bežných výdajov aj v porovnaní s rokom 2017. Čerpanie
výdajov vo väčšine položiek rozpočtu je primerané ročnému zámeru a nie je zatiaľ potrebné
vstupovať do rozpočtového procesu. Uvedenú informáciu zobrali poslanci na vedomie.
K bodu 7) Rôzne
V tomto bode starosta informoval poslancov:
a) obci bola doručená žiadosť fi DELTECH, a. s. o vydanie stanoviska obce k plánovanej stavbe
elektronickej komunikačnej siete pre O2 Slovakia. Spoločnosťou až na vyzvanie obce bolo
predložené stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR, Útvaru vedúceho hygienika

rezortu, odd. oblastného hygienika Košice, podľa ktorého spĺňa náležitosti. Poslanci
súhlasili s vydaním súhlasného stanoviska obce k tejto stavbe.
b) oboznámil poslancov s podnetom občanov bývajúcich v chatovej osade, ktorú označili
ako petícia, no nespĺňa podmienky petičného zákona. Prítomní postupne rozobrali
jednotlivé body podnetu a súhlasili s pripravenou odpoveďou.
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19.20 – príchod poslanca Mgr. Ňachaja na zasadnutie
c) predniesol návrh predať traktor obce a navrhol obstarať silnejší traktor s kabínou
a kúrením. Podľa nového zákona sú mestá a obce povinné udržiavať a spravovať
chodníky. Obecný traktor je prínosom pri prácu v obci a využívaný je celoročne. Starosta
informoval, že t. č. sa v obci nezúčastňujú malých obecných služieb žiadni nezamestnaní,
takže bude sa musieť nájsť spôsob na zabezpečovanie údržby v zime. Poslanec Mgr.
Ňachaj vyslovil názor, že v budúcnosti bude možno potrebné uvažovať so zamestnaním
ešte jedného pracovníka. Starosta uviedol, že má nejaké predstavy. Poslanci súhlasili
s návrhom starostu o odpredaji obecného traktora a poverili starostu obce urobiť
prieskum trhu na obstaranie silnejšieho traktora pre obec. Zároveň súhlasili so
zakúpením nového traktora po odsúhlasení cenovej ponuky poslancami emailovou
komunikáciou.
d) k multifunkčnému ihrisku a k projektu zelené infraštruktúry uviedol, že verejné
obstarávanie je u oboch projektov na kontrole
e) z poskytnutej dotácie z PSK sa začali tento týždeň realizovať práce na prístrešku pri
šatniach
f) k Mesiacu úcty k starším je v nedeľu 14.10. pre seniorov pripravené divadelné
predstavenie
g) poslanci sa v tomto volebnom období stretnú ešte raz, aby pripravili a schválili
rozpočet pre nasledujúci rok
K bodu 8) Diskusia
a) Poslankyňa Mgr. Lokajová v súvislosti s požiarom kôlne s drevom u p. Papcunovej
navrhla, aby bola od obce poskytnutá finančná výpomoc. Poslanci konštatovali, že pokiaľ
by išlo o strechu nad hlavou bola by takáto sociálna výpomoc v poriadku. Starosta
uviedol, že postihnutej bol od obce zabezpečený vývoz odpadu po požiari, vývoz železa,
bola poskytnutá pomoc pri zabezpečení dreva a chystá sa aj pomoc s porezaním dreva.
Návrh Mgr. Lokajovej o poskytnutie výpomoci vo výške 500,00 Eur nebol schválený.
b) poslanec p. Desiatnik poukázal na problém poškodzovania futbalového ihriska
diviakmi. Poslanci sa zhodli, že spoločne s vedením futbalového klubu budú hľadať
riešenia. Zároveň informoval o stolnotenisovom turnaji, ktorý sa uskutoční dňa
29.10.2018.
c) poslanec Mgr. Ňachaj na základe pripomienok viacerých občanov navrhol, aby sa
rozšírila spodná cesta, ktorá nadväzuje na novú cestu, ktorá bola teraz dokončená.
K bodu 9) Záver
Všetky body programu 34. zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta obce poďakoval
prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
Starosta obce: Tibor Kollár

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

Overovatelia : Richard Frajtko

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

Mgr. Katarína Lokajová

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

