Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, konaného dňa 30.7.2019
_______________________________________________________________________
5. z a s a d n u t i e
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Určenie overovateľov
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Majetkovoprávne vysporiadanie parcely KNC 2208
6. Úprava rozpočtu na r. 2019
7. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu dobudovania základnej
technickej infraštruktúry v obci - výzva OPLZ-PO6-SC611-2019-1
8. Podanie žiadosti na dodanie a osadenie prístrešku pri náučnom chodníku a tabule
Prešovskej hradnej cesty – výzva MAS_017/7.5/1
9. Schválenie uznesenia VVS Prešov
10. Žiadosť Gr.-katolíckej cirkvi, farnosť Ruská Nová Ves o poskytnutie dotácie
11. Schválenie uznesenia ohľadom vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce Ruská
Nová Ves
12. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rozšírenie vodovodu – výzva MAS Šafrán
– kód IROP-CLLD-Q181-512-002
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver
Overovatelia zápisnice: Jozef Guľaš
Mgr. Melánia Ňachajová
Začiatok rokovania: 17.10 hod.
Koniec rokovania : 18.40 hod.
Priebeh zasadnutia:
K bodu 1) Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. Tibor Kollár. Privítal poslancov obecného
zastupiteľstva a hlavného kontrolóra obce Ing. Marchevského. Na začiatku rokovania boli
prítomní šiesti poslanci.
K bodu 2) Schválenie programu
Starosta predniesol poslancom program rokovania. Prítomní poslanci program schválili so
zmenou, a to: ako bod 12) bude nasledovať Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na
rozšírenie vodovodu – výzva MAS Šafrán – kód IROP-CLLD-Q181-512-002, potom
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budú nasledovať bod 13) Rôzne, bod 14) diskusia, bod 15) Záver.
K bodu 3) Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice zo 5. zasadnutia OZ určil starosta poslancov – p. Guľaša a p.
Mgr. Ňachajovu.
K bodu 4) Kontrola plnenia uznesení
Starosta konštatoval, že uznesenia sú splnené.
K bodu 5) Majetkovoprávne vysporiadanie parcely KNC 2208
V tomto bode informoval starosta obecné zastupiteľstvo o rokovaní s vlastníkom
parcely KNC 2208 p. Ďurčákom ohľadom vybudovania vodovodu na tomto pozemku.
S návrhom obce vlastník pozemku nesúhlasil, navrhol však odpredaj tejto parcely.
Poslanci súhlasili s prípravou dokumentov potrebných k odkúpeniu pozemku a poverili
starostu obce k jednaniu s majiteľom.
K bodu 6) Úprava rozpočtu na r. 2019
Pri prerokovávaní tohto bodu programu podal vysvetlenie hlavný kontrolór obce p.
Ing. Marchevský, ktorý uviedol, že pri schvaľovaní rozpočtu obce na rok 2019 neboli
známe východiská na r. 2019 – podielové dane, ktoré obec dostane od štátu. Štát
avízoval výšku podielových daní pre obec pre r. 2019 cca o osemdesiat tisíc viac, preto
musia byť tieto príjmy zakomponované do rozpočtu (prijaté rozpočtové opatrenie).
Navrhnuté rozpočtové opatrenie poslanci schválili.
K bodu 7) Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu dobudovania základnej
technickej infraštruktúry v obci - výzva OPLZ-PO6-SC611-2019-1
Starosta obce informoval o výzve na poskytnutie dotácie na dobudovanie základnej
technickej infraštruktúry pre obce, ktoré sú uvedené v atlase rómskych komunít.
Predložil poslancom pripravený návrh opravy, rekonštrukcie a samotnej výstavby.
K návrhu sa vyjadrili poslanci p. Mgr. Ňachaj, p. Hirko, ktorí navrhli zmeny v
pripravenom návrhu. Poslanci schválili podanie žiadosti o poskytnutie dotácie.
K bodu 8) Podanie žiadosti na dodanie a osadenie prístrešku pri náučnom chodníku
a tabule Prešovskej hradnej cesty – výzva MAS_017/7.5/1
Starosta informoval, že obec ohľadom tejto dotácie bola oslovená vedením MAS
Šafrán. Čerpať tieto finančné prostriedky mala obec Lipníky, no nastali nejaké
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problémy, preto sme boli oslovení my. Starosta predložil poslancom svoj návrh na
osadenie prístrešku na lúke pod hradom, ku ktorému dali kladné stanovisko LESY SR.
Poslanci odobrili predložený návrh a súhlasili s podaním žiadosti.
K bodu 9)

Schválenie uznesenia VVS Prešov

Poslanci po vzájomnej diskusii a vysvetlení schválili Plán obnovy verejných
kanalizácii na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2024.
K bodu 10) Žiadosť Gr.-katolíckej cirkvi, farnosť Ruská Nová Ves o poskytnutie dotácie
Poslanci pre gr. – kat. farnosť schválili príspevok vo výške päťsto eur na vydanie CD
s veľkonočnou tematikou pod názvom „Tradičné piesne Veľkej noci z Ruskej Novej Vsi“.
K bodu 11) Schválenie uznesenia ohľadom vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce
Ruská Nová Ves
Poslanci schválili uznesenie, ktorým vyhlásili voľbu hlavného kontrolóra na deň
8.10.2019, nakoľko terajšiemu hlavnému kontrolórovi končí funkčné obdobie
30.10.2019.
K bodu 12) Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rozšírenie vodovodu – výzva MAS
Šafrán – kód IROP-CLLD-Q181-512-002
Starosta informoval o vyhlásení výzvy cez MAS Šafrán a uviedol, že išlo by
o plánované rozšírenie vodovodu na Nižných dolinách a dobudovanie vodovodu na
Kovaľni. Čo sa týka vodovodu smerom na Stavenec, výstavbu toho môžeme plánovať až
po majetkovom vysporiadaní s vlastníkom parcely. Poslanci súhlasili s podaním žiadosti
o dotáciu na rozšírenie vodovodu.
K bodu 13) Rôzne
V tomto bode vystúpil starosta obce, ktorý:
a) oboznámil poslancov s listom, ktorý doručil na obecný úrad p. Ivanko
b) poďakoval všetkým poslancom za pomoc pri organizovaní športového dňa pre deti,
Hradného dňa a akcie na otvorenie multifunkčného ihriska.

K bodu 14) Diskusia
V diskusii vystúpili:
a) Mgr. Ňachaj, ktorý:
. navrhol doplnenie pripraveného konceptu kroniky za r. 2018 o šport (volejbal a stolný tenis)
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a poukázal, že je potrebné opraviť chyby, ktoré sú v koncepte
. navrhol pri multifunkčnom ihrisku osadiť lavičku na sedenie, ktorá sa dá vyrobiť aj
svojpomocne a zároveň osadiť nejaký domček na prezliekanie
. informoval, že 29.8. sa uskutoční rodinný volejbalový turnaj a 7.9. mix volejbalový turnaj
. navrhol urobiť nejakú skrinku pri multifunkčnom ihrisku, v ktorej by sa zverejňovali
aktuálne údaje o používaní ihriska a zároveň by sa tieto zverejňovali aj na webovej stránke
obce
. navrhol zorganizovať nejaké podujatie na multifunkčnom ihrisku, aby sa lepšie
spropagovalo
b) poslanec p. Desiatnik, ktorý:
. informoval poslancov o pozvaní na futbalový turnaj, ktorý sa uskutoční dňa 9.8.
. vyjadril sa pochvalne o pokosenej priekope okolo štátnej cesty a ocenil aj vybudovanie
priekopy pri štátnej ceste a zároveň sa informoval, či sa bude pokračovať v jej budovaní
(starosta informoval, že výstavba priekopy je rozdelená na etapy a podľa finančných
prostriedkov sa bude pokračovať ďalej, zároveň informoval, že správca cesty III. tr. –
SÚC bude robiť opravu krajnice v úseku od prvej zastávky po zastávku na Záhumní)
c) poslanec p. Hirko, ktorý:
. navrhol upraviť prevádzkový poriadok mult. ihriska pre futbalistov TJ, ktorí okrem
určených utorkov a štvrtkov požadujú aj iný termín
. navrhol k bodu 7) dohodnúť pracovné stretnutie poslancov dňa 1.8., aby sa upresnilo
trasovanie ciest na Kovaľni
K bodu 15) Záver
Všetky body programu 5. zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta obce poďakoval
poslancom a hlavnému kontrolórovi za účasť a rokovanie ukončil.
Starosta obce: Tibor Kollár

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

Overovatelia : Jozef Guľaš

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

Mgr. Melánia Ňachajová

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

