Uznesenia
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, ktoré sa konalo dňa 28.6.2016
_________________________________________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Schválenie programu OZ
2. Žiadosť o prenájom pozemkov – schválenie zámeru prenájmu pre spoločnosť
Terra Vis a. s.
3. Schválenie finančných prostriedkov na spracovanie projektovej dokumentácie
v rozsahu určenom v investičnom pláne na r. 2016. Výška nákladov podľa
vyhodnotenia z prieskumu trhu.
4. Schválenie finančných prostriedkov na monitoring kanalizácie. Výška nákladov podľa
vyhodnotenia z prieskumu trhu
5. Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa
§ 9 a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z..

__________________________________________________________________________
K bodu - Schválenie programu OZ
Uznesenie č. 3/VI./2016
Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Novej Vsi
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi s navrhnutou zmenou: ako bod 8)
zaradiť nový bod programu, a to Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9 a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z.. Ostatné body programu budú
nasledovať ako boli v pozvánke s posunutím poradia.
Za hlasovali: p. Desiatnik, p. Hirko, p. Lacko, p. Mgr. Ňachaj, p. Velán
Neprítomní: p. Frajtko, p. Mgr. Lokajová
K bodu - Žiadosť o prenájom pozemkov – schválenie zámeru prenájmu pre spoločnosť
Terra Vis a. s.
Uznesenie č. 4/VI./2016
Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Novej Vsi
a) s c h v a ľ u j e
zámer prenájmu pozemku č. KNE 529 o výmere 5 391 m² , druh pozemku orná pôda , LV č. 565,
k. ú. Ruská Nová Ves, ktorej výlučným vlastníkom je Obec Ruská Nová Ves
b) p o s u d z u j e
prenájom pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 9 c) zákona NR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z tohto dôvodu: ide o druh pozemku orná
pôda, ktorý doteraz nebol obcou využívaný. Záujemca o prenájom má podľa podnikateľského
zámeru na uvedenej parcele realizovať hlboký hydro-geotermálny vrt, ktorým sa majú overiť
geotermálne pomery pre využitie energie z obnoviteľného zdroja.
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c) p o v e r u j e
Obecný úrad v Ruskej Novej Vsi, aby zabezpečil zverejnenie zámeru obce prenechať majetok obce, t.
j. pozemok KNE č. 529 o výmere 5 391 m² , druh pozemku orná pôda do nájmu z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce.
d) s c h v a ľ u j e
cenu za prenájom pozemku vo výške 1000,00 Eur (slovom jedentisíc) na rok, na obdobie 3 rokov
s možnosťou predĺženia nájmu.
Za hlasovali: p. Desiatnik, p. Hirko, p. Lacko, p. Mgr. Ňachaj, p. Velán
Neprítomní: p. Frajtko, p. Mgr. Lokajová

K bodu - Schválenie finančných prostriedkov na spracovanie projektovej
dokumentácie v rozsahu určenom v investičnom pláne na r. 2016. Výška
nákladov podľa vyhodnotenia z prieskumu trhu.
Uznesenie č. 5/VI./2016
Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Novej Vsi
schvaľuje

finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu miestnej
komunikácie v časti Nižné doliny vo výške 6 500,00 Eur (slovom šesťtisícpäťsto) podľa
vyhodnotenia z prieskumu trhu.
Za hlasovali: p. Desiatnik, p. Frajtko, p. Hirko, p. Lacko, p. Mgr. Ňachaj, p. Velán
Neprítomní: p. Mgr. Lokajová

K bodu - Schválenie finančných prostriedkov na monitoring kanalizácie. Výška
nákladov podľa vyhodnotenia z prieskumu trhu
Uznesenie č. 6/VI./2016
Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Novej Vsi
schvaľuje

finančné prostriedky na zákazku „Ruská Nová Ves – kanalizácia – monitoring potrubia“
vo výške 312,18 Eur za jednotku – t. j. za prevedené práce a prečistenie (slovom
tristodvanásť Eur 18/100) podľa vyhodnotenia z prieskumu trhu.
Za hlasovali: p. Desiatnik, p. Frajtko, p. Hirko, p. Lacko, p. Mgr. Ňachaj, p. Velán
Neprítomní: p. Mgr. Lokajová

K bodu - Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9 a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z..
Uznesenie č. 7/VI./2016
Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Novej Vsi
a) s c h v a ľ u j e
nadväzne na uznesenie č. 2/VI./2016 prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa

v nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 428, k. ú. Ruská Nová Ves ako administratívna budova so
súpisným číslom 168, postavená na parcele č. 98/2 o výmere 1374 m². Nebytový priestor
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a prislúchajúci vonkajší priestor sa nachádzajú v prízemí budovy. Celková výmera plochy
nebytových priestorov je 97 m². Ide o prenájom pre p. Alenu Desiatnikovu, Ruská Nová Ves
247, IČO:45544999
b) p o v e r u j e
Obecný úrad v Ruskej Novej Vsi zabezpečiť všetky ďalšie úkony súvisiace s prenájmom
priestorov.
Za hlasovali: p. Desiatnik, p. Frajtko, p. Hirko, p. Lacko, p. Mgr. Ňachaj, p. Velán
Neprítomní: p. Mgr. Lokajová

