OBEC RUSKÁ NOVÁ VES - OBECNÝ ÚRAD
Ruská Nová Ves 168
080 05 Prešov
_______________________________________________________________________
Zápisnica
z 35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, konaného dňa 25.10.2018
_________________________________________________________________________

35. 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. Informácia k realizácii stavby „Ruská Nová Ves, Hlavná ul. – dobudovanie
chodníka a IS“
6. Informácia k realizácii stavby „Ruská Nová Ves – ul. Ku potoku, par. č. 1656/77 a 78“
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Ruská Nová Ves na r. 2019
8. Schválenie rozpočtu Obce Ruská Nová Ves na rok 2019
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
Overovatelia zápisnice: Ondrej Desiatnik
Jozef Hirko
Začiatok rokovania: 18.35 hod.
Koniec rokovania : 19.15 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 5 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 predložený program schválili.
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K bodu 3) Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice z 35. 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) Informácia k realizácii stavby „Ruská Nová Ves, Hlavná ul. – dobudovanie
chodníka a IS“
K bodu 6) Informácia k realizácii stavby „Ruská Nová Ves – ul. Ku potoku,
par. č. 1656/77 a 78“
V tomto bode starosta informoval o ukončení stavieb, a to - stavby „Ruská Nová Ves,
Hlavná ul. – dobudovanie chodníka a IS“ a stavby „Ruská Nová Ves – ul. Ku potoku,
par. č. 1656/77 a 78“. U obidvoch stavieb prebehlo kolaudačné konanie dňa 24.10. Za SÚC
zástupca nebol prítomný. Nakoľko cesta sa napája na cestu III. tr., je potrebné ku kolaudácii
aj stanovisko SÚC. Zodpovedný pracovník sa zastaví v pondelok. Zhotoviteľ stavby Eurovia,
a. s. doručí obci porealizačné zameranie vodovodu, aby sa mohol vodovod odovzdať
správcovi – VVS, a. s. Dotknutí občania sa potom budú môcť napájať na vodovod. Výmena
dotknutých pozemkov medzi obcou a PSK sa bude riešiť potom. Celkové schválené
investičné náklady na ich výstavbu boli nižšie o 489 Eur. Rozhodnutie obce pustiť sa do
týchto stavieb bolo správne, lebo od budúceho roku ide cena živice hore a náklady na
výstavbu ciest budú podstatne vyššie.
K bodu 7) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Ruská Nová
Ves na r. 2019
K bodu 8) Schválenie rozpočtu Obce Ruská Nová Ves na rok 2019
Starosta uviedol, že rozpočet a stanovisko bolo poslancom zaslané emailovou poštou na
preštudovanie. Pri prerokovávaní tohto bodu programu vystúpil hlavný kontrolór obce Ing.
Marchevský, ktorý uviedol, že úlohou hlavného kontrolóra je preveriť, či bolo dodržané
všetko pri tvorbe rozpočtu. Rozpočet na r. 2019 je zostavený v hrubých objemoch. Nastavený
je tak, aby bolo vyrovnané hospodárenie. Rozpočet v takomto minimálnom rozsahu musí byť
zostavený. V januári sa môže rozčleniť podrobnejšie. Hlavný kontrolór odporučil poslancom
predložený rozpočet schváliť.
Poslanci vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu a zostavený
rozpočet schválili.
K bodu 9) Rôzne
V tomto bode starosta informoval poslancov:
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a) na základe návrhu na zvýšenie odmeny pre kronikára obce, ktorý vzišiel na minulom
zasadnutí OZ, navrhuje vyplatiť kronikárovi odmenu za vedenie kroniky v tomto roku vo
výške štyristo eur.
b) finančný dar od poslancov bol odovzdaný p. Papcunovej
c) na budúci týždeň sa začne s výstavbou multifunkčného ihriska, termín dokončenia je do
30.3.2019. T. r. sa urobia práce podľa toho, ako to dovolia vonkajšie poveternostné
podmienky.
d) prístrešok pri šatniach – zajtra sa bude pokračovať v prácach, nakoľko bol problém so
zabezpečením dreva
e) projekt „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Ruská Nová Ves“ – verejné
obstarávanie je na kontrole. Po podpise zmluvy s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR sa bude môcť začať s prácami. Práce budú tiež závisieť od počasia.

K bodu 10) Diskusia
a) p. Frajtko – vyslovil návrh na umiestnenie zrkadla na druhej strane križovatky pri
rodinnom dome Ňachajových, je tam veľmi neprehľadná križovatka
b) p. Desiatnik – posun značky začiatok obce - k otázke posunu značky obce starosta uviedol,
že už bola niekoľkokrát podaná informácia o tom, že hranicu obce policajti dovolia posúvať
až keď bude vystavaný chodník a verejné osvetlenie.
Poslanec zároveň poprosil starostu pripraviť sálu na stolnotenisový turnaj, ktorý sa uskutoční
dňa 29. októbra.
c) p. Lacko – zaujímal sa, či sa počíta so zastávkou v lokalite Vyšné doliny – starosta uviedol,
že sa rieši v Územnom pláne obce. Poslanec zároveň upozornil na rastúce kry pri cintoríne,
o tento priestor je potrebné sa starať. K uvedenému starosta dodal, že uvedené rastúce kry sa
nachádzajú už na súkromných pozemkoch. Na tento problém bude potrebné upozorniť
vlastníkov týchto pozemkov a vec spolu riešiť.
d) p. Hirko – zaujímal sa, či je už futbalové ihrisko v poriadku. Na otázku odpovedal p.
starosta, ktorý informoval o tom, že futbalisti sa postarali o úpravu ihriska
e) starosta obce informoval, že mikulášske podujatie pre deti bude dňa 8.12.
K bodu 11) Záver
Všetky body programu 35. zasadnutia OZ boli prerokované. Vzhľadom na končiace sa
volebné obdobie starosta obce poďakoval poslancom za spoluprácu pri vykonávaní práce pre
obec a všetkým, ktorí kandidujú vo voľbách do samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10.
novembra, zaželal úspech a rokovanie ukončil.

Starosta obce: Tibor Kollár

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

Overovatelia : Ondrej Desiatnik

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

Jozef Hirko

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

