Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, konaného dňa 30.5.2019
_______________________________________________________________________
4. z a s a d n u t i e
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie
Schválenie programu
Určenie overovateľov
Kontrola plnenia uznesení
Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Ruská Nová Ves k Záverečnému účtu
obce za r. 2018
Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za r. 2018
Prerokovanie protokolu o výsledku kontroly eGovernment a informačné systémy
Schválenie Územného plánu zóny „Ruská Nová Ves, obytná zóna Vyšné doliny“
Schválenie VZN obce Ruská Nová Ves č. 1/2019, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť
Územného plánu zóny „Ruská Nová Ves, obytná zóna Vyšné doliny“
Schválenie VZN Obce Ruská Nová Ves č. 2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Ruská Nová Ves
Program odpadového hospodárstva obce Ruská Nová Ves na r. 2016-2020
Schválenie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z výzvy
OPKZP-PO4-SC411-2018-41 na zmenu spôsobu vykurovania budov obecného úradu
a materskej školy
Schválenie prevodu nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 e)zákona NR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí
Schválenie prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska
Rôzne
Diskusia
Záver

Overovatelia zápisnice: Jozef Guľaš
Mgr. Jozef Ňachaj
Začiatok rokovania: 19.35 hod.
Koniec rokovania : 22.10 hod.
Priebeh zasadnutia:
K bodu 1) Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. Tibor Kollár. Privítal poslancov obecného
zastupiteľstva, hlavného kontrolóra obce Ing. Marchevského a Ing. arch. Debnára a riaditeľku
MŠ Mgr. Imrichovu. Na začiatku rokovania boli prítomní všetci siedmi poslanci.
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K bodu 2) Schválenie programu
Starosta predniesol poslancom program rokovania. Prítomní poslanci prednesený program
schválili.
K bodu 3) Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice zo 4. zasadnutia OZ určil starosta poslancov – p. Guľaša a p.
Mgr. Ňachaja.
K bodu 4) Kontrola plnenia uznesení
Starosta konštatoval, že uznesenia sú splnené.
K bodu 5) Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Ruská Nová Ves k Záverečnému účtu
obce za r. 2018
K bodu 6) Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za r. 2018
K uvedeným bodom vystúpil hlavný kontrolór obce Ing. Marchevský, ktorý uviedol, že
zo zostaveného záverečného účtu on ako kontrolór urobí stručný prehľad (stanovisko),
v ktorom hodnotí náležitosti návrhu záverečného účtu, údaje o plnení rozpočtu, bilanciu
aktív a pasív, stav a vývoj dlhu, poskytnuté dotácie a finančné výpomoci. Zhodnotil, že
návrh záv. účtu za rok 2018 bol vypracovaný v súlade s metodikou MR SR a dáva
prehľad o celkovom stave v čerpaní rozpočtu, finančných a majetkových pomeroch obce.
Hlavný kontrolór konštatoval, že záverečný účet za rok 2018 obsahuje všetky
náležitosti, bol zverejnený a odporučil prerokovanie záverečného účtu obce uzavrieť
výrokom – súhlas s celoročným hospodárením obce Ruská Nová Ves bez výhrad.
Poslanci vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
obce za rok 2018, schválili celoročné hospodárenie obce s výrokom „bez výhrad“
a súhlasili s presunom finančných prostriedkov do rezervného fondu vo výške 10 %.
K bodu 7) Prerokovanie protokolu o výsledku kontroly eGovernment a informačné
systémy
V tomto bode starosta informoval poslancov o tom, že v nadväznosti na kontrolu
sGovernment a informačné systémy, ktorá bola vykonaná pracovníkmi NKÚ v r. 2017,
bola v mesiacoch 2-5/2019 vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na
odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v obci Ruská Nová
Ves. Z tejto kontroly bol vystavený protokol o výsledku kontroly (starosta prečítal
zhrnutie z tohto protokolu). Poslanci vzali na vedomie informáciu o výsledku kontroly.
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K bodu 8) Schválenie Územného plánu zóny „Ruská Nová Ves, obytná zóna
Vyšné doliny“
K tomuto bodu vystúpil Ing. arch. Debnár, ktorý uviedol, že proces obstarávania
Územného plánu zóny „Ruská Nová Ves, obytná zóna Vyšné doliny“ začal ešte v mesiaci
marec 2017, začala sa éra spracovania. Dokument spracoval Ing. arch. Lukáš Sečka,
autorizovaný architekt SKA s kolektívom. Návrh Územného plánu zóny „Ruská Nová Ves,
obytná zóna Vyšné doliny“ bol podľa § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 stavebného zákona
prerokovaný v mesiaci jún 2018. O prerokovaní návrhu ÚPN Z „Ruská Nová Ves, obytná
zóna Vyšné doliny“ boli upovedomené jednotlivo dotknuté orgány štátnej správy
a dotknuté právnické osoby, vlastníci regulovaných pozemkov boli informovaní
oznámením verejnou vyhláškou. Dotknuté orgány a vlastníci podali stanoviská
a pripomienky v zákonom stanovenej lehote. Stanoviská a pripomienky k návrhu ÚPN Z
„Ruská Nová Ves, obytná zóna Vyšné doliny“ boli vyhodnotené v spolupráci so
spracovateľom a návrh bol upravený podľa zohľadnených stanovísk a pripomienok
účastníkov prerokovania. V mesiaci november 2018 boli prerokované neakceptované
pripomienky.
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky zaujal listom č. OÚ-POOVBP1-2019/15763/35567 zo dňa 3.4.2019 súhlasné stanovisko k návrhu ÚPN Z
„Ruská Nová Ves, obytná zóna Vyšné doliny“, čím oprávňuje obecné zastupiteľstvo
v Ruskej Novej Vsi tento návrh právoplatne schváliť, a to v 2 krokoch: najprv sa
schvaľuje ÚPN Z „Ruská Nová Ves, obytná zóna Vyšné doliny“, ako druhý krok
nasleduje schválenie VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny
„Ruská Nová Ves, obytná zóna Vyšné doliny“. ÚPN Z „Ruská Nová Ves, obytná zóna
Vyšné doliny“, musí byť označený schvaľovacou doložkou, má byť uložený na Obecnom
úrade Ruská Nová Ves, na stavebnom úrade obce a na Okresnom úrade v Prešove. Ing.
arch. Debnár vyhotoví registračný list a tento s kópiou uznesenia o schválení doručí
Ministerstvu dopravy a výstavby SR.
Ing. arch. Debnár odpovedal na otázky poslancov a uviedol, že občania, ktorí podali
pripomienky a tieto boli zapracované do ÚPN Z ..., už neboli oboznamovaní. Naopak,
neakceptované pripomienky boli prerokované s občanmi a každý vie, z akého dôvodu
nebola pripomienka akceptovaná. Uviedol, že nemusí byť každý spokojný. Keby neboli
náležitosti ÚPN Z ... v poriadku, Okresný úrad v Prešove by nevydal súhlasné stanovisko.
Schválením ÚPN Z ... sa musia rešpektovať podmienky pre výstavbu. Ubezpečil, že je
všetko v poriadku. Podmienkou realizácie výstavby na tomto území je výstavba
vodojemu v severovýchodnom cípe tohto územia.
Starosta uviedol, že sme jedna z mála obcí, ktorá išla do vypracovania územného
plánu zóny, a to z dôvodu vyčleneného veľkého územia na výstavbu. Územný plán zóny
zadefinuje investorovi, ako môže v danom území postupovať.
K bodu 9) Schválenie VZN obce Ruská Nová Ves č. 1/2019, ktorým sa vyhlasuje
Záväzná časť Územného plánu zóny „Ruská Nová Ves, obytná zóna
Vyšné doliny“
Poslanci v tomto bode schválili Všeobecné záväzné nariadenie obce Ruská Nová Ves
č. 1/2019, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Ruská Nová Ves,
obytná zóna Vyšné doliny“.
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K bodu 10) Schválenie VZN Obce Ruská Nová Ves č. 2/2019 o výške príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ruská Nová Ves
K uvedenému bodu vystúpila riaditeľka MŠ, ktorá predniesla návrh na zvýšenie
poplatku, ktorým rodičia čiastočne uhrádzajú náklady na predškolské zariadenie.
Zvýšená suma by mohla byť využitá na vykrytie nákladov na uskutočňované aktivity
v materskej škole. K svojmu návrhu predložila prehľad poplatkov v niektorých
susedných obciach, kde je tento poplatok značne vyšší.
Riaditeľka materskej školy informovala poslancov, že MŠ nespĺňa prevádzkový
poriadok, preto musí byť vypracovaný nový prevádzkový poriadok. Zároveň dodala, že
do zariadenia nemôžu byť prijaté deti nad rámec, nakoľko hrozí vysoká pokuta.
T. r. odchádza 13 detí do školy a zároveň 13 sa prijíma. Riaditeľka uviedla, že teraz idú
s deťmi do školy v prírode a platia si to rodičia sami.
Starosta nadviazal na vystúpenie riaditeľky MŠ a uviedol, že 40 detí je strop na
priestory súčasnej materskej školy. Terajšou rekonštrukciou sa urobí komfort pre naše
deti. Demografický vývoj ukazuje, že pre ďalšie obdobie by tých 40 miest malo
postačovať.
Poslanec Mgr. Ňachaj vyslovil názor, že budova MŠ nepostačuje pre štyridsať detí, ale
dodal, že momentálne sa prikrývame len takou perinou na akú máme. Poukázal na
vysokú čiastku – 390 Eur, ktorá bola vynaložená na plavecký výcvik. Pýtal sa, kde sa
chceme dostať, či je potrebná až taká aktivita.
Poslanec p. Desiatnik podporil riaditeľku v realizácií aktivít v MŠ.
Poslanci po vzájomnej diskusii odsúhlasili zmenu v navrhovanom VZN, a to pri
poplatku pre deti vo veku do 3 rokov s trvalým pobytom v obci navrhli sumu 25 Eur
a bez trvalého pobytu v obci sumu 50 Eur. Cez prázdniny je potrebné vyberať celý
poplatok.
Poslanci VZN č. 2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ruská Nová Ves schválili
s navrhnutou úpravou.
K bodu 11) Program odpadového hospodárstva obce Ruská Nová Ves na r. 2016-2020
K uvedenému bodu vystúpil starosta obce, ktorý uviedol, že POH bol vypracovaný p.
Zacherom, ktorý je pracovníkom EKOTORYSY a bol odsúhlasený Okresným úradom
v Prešov, odbor životného prostredia a je pre obec záväzný. Program odpadového
hospodárstva obce Ruská Nová Ves na r. 2016-2020 poslanci schválili.
K bodu 12) Schválenie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z výzvy OPKZP-PO4-SC411-2018-41 na zmenu spôsobu vykurovania
budov obecného úradu a materskej školy
Poslanci schválili žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
zmenu spôsobu vykurovania budov obecného úradu a materskej školy.
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K bodu 13) Schválenie prevodu nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 e)zákona NR č. 138/1991 Z. z.
o majetku obcí
Pri prerokovávaní tohto bodu programu starosta uviedol, že na minulom zasadnutí
obecného zastupiteľstva bol schválený zámer, ktorý bol vyvesený. Informoval o tom, že
žiadateľ reagoval na prijaté uznesenie 5/III./2019 z 3. zasadnutia a požiadal o zníženie
ceny za predaj pozemku zo schválených 35 Eur na 20 Eur/ m². Poslanci nesúhlasili
s predajom pozemku za nižšiu sumu, trvajú na pôvodnej schválenej sume tridsaťpäť Eur.
Z toho dôvodu prevod pozemku nebol schválený.
K bodu 14) Schválenie prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska
Starosta predložil poslancom návrh prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska,
aby spoločne prediskutovali. Poslanci súhlasili s názorom starostu o oslovení občana
z obce, ktorý by ihrisko spravoval. Starosta uviedol, že terénne úpravy sa momentálne
nedajú realizovať z dôvodu rozmočeného terénu. Na uskladnenie bude potrebné osadiť
plechovú búdu, bude tam osadená kamera. Po obdŕžaní dotácie z PSK sa urobia ďalšie
práce. Po vzájomnej výmene názorov a doladení jednotlivých náležitosti prevádzkového
poriadku, poslanci tento schválili.
K bodu 15) Rôzne
V tomto bode vystúpil starosta obce, ktorý:
a) prečítal list p. Kuzemku, prevádzkovateľa Wellness penziónu Placidus, ktorý vyjadril
nesúhlas s vyjadrením p. Vyšňovského ohľadom zamorovania studne jeho penziónom
(vyslovené na 3. zasadnutí OZ). Doložil tiež protokol o skúške odpad. vody zo dňa 3.10.2018
b) informoval poslancov o tom, že obci bola doručená žiadosť gr.-kat. farnosti o poskytnutie
dotácie na vydanie CD. V žiadosti nebola uvedená suma a aj napriek výzve žiadosť nebola
doplnená.

K bodu 16) Diskusia
V diskusii vystúpili:
1. poslanec p. Guľaš –
. upozornil na problém s dažďovou kanalizáciou na jeho ulici. Pri lejakoch, ktoré teraz
postihli aj našu obec, nestačí brať vodu z Kovaľne (starosta hneď reagoval, že na budúci
týždeň sa na to pozrie)
. na ihrisku pri základnej škole sa nachádzajú porozbíjané fľaše , navrhuje po oplotení ihriska
dať nejakú prevádzkovú dobu (k uvedenému starosta uviedol, že bolo by dobre, keby sa
poslanci dohodli a na striedačku chodili ihrisko kontrolovať)
. zaujímal sa o to, či sa dá cez kamerový systém skontrolovať ihrisko (starosta – dá sa)
. na prípravu hradného dňa ak je potrebné, treba zorganizovať brigádu
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2. poslanec p. Hirko –
. je požiadavka na basketbalový kôš na ihrisku pri základnej škole (starosta uviedol, že nový
kôš bol osadený, no vydržal 2 týždne)
3.poslanec p. Mgr. Ňachaj smeroval otázky na p. starostu:
. k uzneseniu o protipožiarnych kontrolách – prečo bola za čistenie komína suma 210 Eur?
(starosta – boli čistené komíny v ZŠ a odstránené zistené závady)
. aká oprava optického kábla sa platila? (starosta – pri výrube stromov sa poškodil kábel, obec
to zaplatila. Firma, ktorá realizovala výrub, znížila potom sumu za výrub o sumu, ktorú sme
zaplatili za opravu)
. prečo bol za takú vysokú sumu 2459 Eur zakúpený interaktívny projektor do základnej
školy (starosta - nebolo to z prostriedkov obce, ale z financií, ktoré dostávame na školu.
V tejto sume sú zahrnuté aj náklady na prácu. Keby sa tieto prostriedky neminuli, museli by
sme ich naspäť vrátiť.)
. materiál na opravu plota v základnej škole zakúpený za 1 460,81 Eur (starosta - ide
o materiál na oplotenie základnej školy od gr.-kat. chrámu. Je to tiež zo školských
prostriedkov.)
. aký výrub stromov sme platili dvakrát v marci? (starosta – platilo sa za výrub pri p.
Holingovej, na cintoríne, na Kovaľni a za odstránenie konárov po výrube) Poslanec Mgr.
Ňachaj uviedol, že toto sa dá urobiť aj formou brigády.
. načo sme potrebovali maľovanú mapu za takú veľkú sumu (starosta – sú to 2 kusy
cykloturistických maľovaných máp väčších rozmerov na osadenie do exteriéru aj
s cyklomapami regiónu Šariš. Ide o spoločný projekt obcí z regiónu Šariš. Jedna mapa je
umiestnená na točni, 1 bude umiestnená na autobusovej zastávke na Záhumní, a sú
vytlačené aj malé maľované cyklomapy.)
. za montovanie vianočného osvetlenia je vyššia suma a za demontáž je nižšia – nesedí to.
(starosta – rozdielna suma je preto, že pri vstupe do obce sa robilo nové osvetlenie
a zakúpilo sa aj niekoľko nových svetiel na ďalšie ulice – všetko je uvedené vo faktúre,
starosta zároveň dodal, že p. Ňachaj má možnosť všetky svoje požiadavky a nejasnosti riešiť
priebežne na obecnom úrade)
. ďakuje za osadenie zrkadla
4.poslanec p. Baran
. ako to vyzerá s vodovodom na ulici smerom na Stavenec (starosta – projektová
dokumentácia je zhotovená, v pondelok má stretnutie s p. Ďurčákom)
5.p. Desiatnik
. o ktorej bude podujatie pre deti k MDD (starosta – o 13.00 sa začína športový deň pre deti,
pripraviť veci bude treba skôr, podujatie sa bude konať na ihrisku pri základnej škole, lebo
futbalové ihrisko je premočené)
K bodu 17) Záver
Všetky body programu 4. zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta obce poďakoval
poslancom za účasť a rokovanie ukončil.
Starosta obce: Tibor Kollár
Overovatelia : Jozef Guľaš
Mgr. Jozef Ňachaj
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