OBEC RUSKÁ NOVÁ VES - OBECNÝ ÚRAD
Ruská Nová Ves 168
080 05 Prešov
_______________________________________________________________________
Zápisnica
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, konaného dňa 12.2.2016
_________________________________________________________________________
12. 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 prijatia daru
6. Schválenie odkúpenia pozemku za účelom vytvorenia miestnej komunikácie v časti Vyšné doliny
7. Schválenie investičného plánu na r. 2016
8. Schválenie využitia priestorov po ukončení prevádzky pohostinstva
9. Prerokovanie návrhu názvoslovnej komisie k pomenovaniu ulíc
10. Schválenie plánu aktivít športovej a kultúrnej komisie na r. 2016
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

Overovatelia zápisnice:

Ondrej Desiatnik
Lukáš Velán

Začiatok rokovania: 18.40 hod.
Koniec rokovania : 22.30 hod.
Priebeh zasadnutia:
K bodu 1) Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. Tibor Kollár. Privítal prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva a p. Martina Sarossyho. 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 OZ . Prítomní poslanci program zasadnutia
schválili.
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K bodu 3) Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice z 12. zasadnutia OZ určil starosta obce p. Desiatnika a p.
Velána.
K bodu 4) Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 4/II./2014 – plán. protipožiarne hliadky – úloha trvá
Pred prerokovávaním ďalších bodov programu dostal priestor hosť 12. zasadnutia OZ p.
Martin Sarossy, ktorý vysvetlil dôvod svojej účasti na tomto OZ – práce na Zbojníckom
hrade. Ešte minulému obecnému zastupiteľstvu bol prezentovaný zámer obnovy Soľnohradu
(Zbojnícky zámok). Obec po tri roky podávala žiadosť na Ministerstvo kultúry o dotáciu na
začatie prác na obnove hradu. Finančné prostriedky získali však len väčšie hrady. Spolu s p.
starostom uvažovali ísť do prác svojpomocne (m. r. sa urobilo geod. zameranie, t. r. by mohol
byť urobený geologický výskum – ak bude dovolený odkrýv z Kraj. pamiatkového úradu
v Prešove. Obec podala žiadosť o dotáciu na práce na Zbojníckom hrade na Karpatskú
nadáciu v Košiciach. Možnosti na získanie finančných prostriedkov sú aj cez výzvy T-com,
Orange, Nadáciu Veľký Šariš.
Kľúčovou pri príprave je samotná cesta na hrad. Potrebné je vytvoriť zázemie pre skladovanie
náradia. T. r. by bolo možné sprístupniť hrad . Pre začiatok práce nie sú náročné – na
výskum by boli potrebné 2 týždne, v lete zorganizovať letný dobrovoľnícky tábor pre
mladých, ktorí by robili za stravu a ubytovanie.
Poslanci odporučili najprv osloviť Lesy SR, ktoré sú vlastníkom cesty vedúcej na Soľnohrad,
aby sa cesta dala používať na dopravu. Potom by nasledovali ďalšie kroky zo strany obce.
19.00 hod. – príchod p. Mgr. Ňachaja na zasadnutie OZ
K bodu 5) Schválenie prijatia daru
V tomto bode poslanci schválili:
a) prijatie peňažného daru od p. Kapráľa vo výške dvetisícštyridsaťsedem Eur 50/100 ako
spoluúčasť na odkúpení pozemkov KNC 1656/77 a KNC 1656/78 pod budúcu komunikáciu
v časti Nižné doliny
b) prijatie daru – pozemku parcely KNC 1071/27 o výmere 1810 m² na budúcu miestnu
komunikáciu
K bodu 6) Schválenie odkúpenia pozemku za účelom vytvorenia miestnej komunikácie
v časti Vyšné doliny
V tomto bode poslanci schválili odkúpenie parcely KNC 1071/139 o výmere 167 m² za
dohodnutú cenu jedno Eur a parcely KNC 1071/81 o výmere 1936 m² za dohodnutú cenu
jedno Eur. Pozemky budú v budúcnosti slúžiť ako obecná cesta.
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K bodu 7) Schválenie investičného plánu na r. 2016
Materiál k tomuto bodu bol poslancom doručený e-mailovou poštou.
Starosta obce:
- k investícii ohľadom pomenovania ulíc uviedol – t. r. bolo by dobré dokončiť,
- rekonštrukcia obecného úradu - dať priestory úradu do nejakého štandardu (poslanec
Desiatnik súhlasil s úpravou priestorov, lebo priestory sú veľmi nedôstojné
a nereprezentatívne, návrhom na rekonštrukciu týchto priestorov sa zaoberalo ešte
zastupiteľstvo za bývalého starostu), vysvetlil svoju predstavu o zamýšľanej rekonštrukcii.
Poslanec Mgr. Ňachaj sa zaujímal, či práce nezvládneme sami. Na jeho otázku reagoval p.
starosta, ktorý uviedol, že búracie práce zvládneme so svojimi ľuďmi, ale odborné nie.
- cesty – prioritou sú cesty, kde už žijú ľudia (sťažujú sa ľudia z časti Nižné doliny )
- kanalizácia – t. č. už má zmysel, nakoľko je dobudovaná kanalizácia obce Teriakovce a na
túto sa napája naša obec. V novembri m. r. bola podaná žiadosť o dotáciu na kanalizáciu na
r. 2016.
- na otázku poslanca Mgr. Ňachaja ohľadom plánu zóny – vysvetlil p. starosta, že ide o plán
umiestnenia sietí, ako bude prebiehať výstavba, aby to nejak vyzeralo
- odvodnenie ihriska – v súčasnej dobe je obkopané, vyrovnanie ihriska by bola obrovská
investícia, odvodnenie môže stať cca tisíc - tisícpäťsto Eur
- poslanec Mgr. Ňachaj k telocvični a multifunkčnému ihrisku – je potrebné osloviť firmu,
ktorá zadarmo urobí návrh
- je potrebné ísť do výzvy na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov – je na
tom dosť roboty
- stabilizácia cesty na Kovaľni pri č. 258
- riešiť priekopu pri č. 70
- riešenie cesty Nižné doliny – pokiaľ nebude vystavaná nová komunikácia, je potrebné, aby
bola cesta upravená a odvodnená, aby bola vhodná na prejazd motorovými vozidlami
(p. Desiatnik)
Po vzájomnej výmene názorov pri prechádzaní jednotlivých akcií usporiadali poslanci poradie
dôležitosti jednotlivých akcií navrhovaného investičného plánu na r. 2016 takto:
Body 5 a 6, potom nasledujú body 1, 2, 4, 3, 10, 13, 15 a stabilizácia cesty na Kovaľni (návrh
investičného plánu tvorí prílohu zápisnice).
K jednotlivým bodom navrhovaného investičného plánu sa budú poslanci priebežne vracať v
priebehu roka.
K bodu 8) Schválenie využitia priestorov po ukončení prevádzky pohostinstva
Starosta obce uviedol, že nájomná zmluva ohľadom prenajatých priestorov na prevádzkovanie
pohostinstva bola ukončená k 31.1.2016. Priestory neboli ešte do dnešného dňa prevzaté.
Nájomca – fi STELIM, s. r. o. doručila obci prehľad vynaložených investícií pri príprave
prenajatých priestorov na prevádzkovanie. Poslanci vyjadrili svoj nesúhlas s preplatením.
Poslankyňa Mgr. Lokajová navrhla pripraviť – čo sa urobilo, uviesť výšku investície
a zosumarizovať koľko investovala obec do úpravy prenajatých priestorov. Poslanec
Desiatnik navrhol, že je potrebné pozrieť, či môže obec niečo zo zariadenia využiť.
P. Frajtko uviedol, že vynaložené investície nech firma považuje za počiatočné investície do
podnikania. Pridal sa k nemu aj poslanec Mgr. Ňachaj. Poslanci sa dohodli, že 23.2.2016
o 18.00 hod. poslanci komisionálne prevezmú prenajaté priestory.
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O tom, či sa využijú priestory na zriadenie denného stacionára, sa rozhodne až po zistení, či
uvedené priestory sú vhodné na zamýšľaný účel.
K bodu 9) Prerokovanie návrhu názvoslovnej komisie k pomenovaniu ulíc
Poslanci prerokovali návrh názvoslovnej komisie k pomenovaniu ulíc, schválili počet ulíc
v počte 17. Pripraví sa VZN o pomenovaní ulíc.
K bodu 10) Schválenie plánu aktivít športovej a kultúrnej komisie na r. 2016
Poslanci schválili predložené plány aktivít športovej a kultúrnej komisie na nadchádzajúci
rok.
K bodu 11) Rôzne
Pri prerokovávaní tohto bodu programu starosta obce oboznámil poslancov:
a) so žiadosťou p. Miroslava Kovaľa ohľadom zmeny dopravného značenia na križovatke
smerom na Kovaľňu, poslanci navrhli, že treba žiadateľovi odpovedať, že to nie je
potrebné.
b) so žiadosťou rodiny Fečovej a Zelinkovej ohľadom úpravy cesty vedúcej k ich rodinným
domom – bude sa riešiť v jarných mesiacoch, cesta sa vyrovná
V tomto bode vystúpil ešte poslanec Ferenc, ktorý sa zo zdravotných dôvodov vzdal mandátu
poslanca. Poslanci navrhovali, aby zvážil svoje rozhodnutie.

K bodu 12) Diskusia
a) starosta obce navrhol dátumy na zasadnutia OZ – 18.3., 22.4., 27.5. a 24.6.
b) poslanci Mgr. Lokajová a Mgr. Ňachaj vyjadrili nespokojnosť s webovou stránkou obce, sú
tam neaktuálne informácie. Starosta obce – preverí a zjedná nápravu
c) poslankyňa Mgr. Lokajová – kritika na zverejňovanie zápisníc (nie je v lehote)
d) poslankyňa Mgr. Lokajová sa sťažovala, že nebola pozvaná na fašiangové posedenie P.
starosta vysvetlil, že fašiangové posedenie organizoval starosta obce spolu s predsedníčkou
Slov. zväzu zdravotne postihnutých p. Chovancovou. Pozývaní boli len dôchodcovia.
K bodu 13) Záver
Všetky body programu 12. zasadnutia OZ boli prerokované, preto starosta obce ukončil
zasadnutie.
Starosta obce: Tibor Kollár

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

Overovatelia : Ondrej Desiatnik

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

Lukáš Velán

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

Investičný plán na r. 2016 (schválené OZ 12.2.2016)

1. Spracovať projektovú dokumentáciu na vybudovanie MK na vykúpených pozemkoch ( prepojenie
cesty III.tr s Nižnými dolinami pred vstupom do obce cca 180 m
2. Spracovať projektovú dokumentáciu na vybudovanie MK v časti Nižné Doliny – pokračovanie v už
vybudovanej ceste pozdĺž potoka s prepojením cez krížne cesty na cestu III.tr - cca 720 m
3. Pomenovanie a označenie ulíc ( ukončiť legislatívne schválením VZN, dať vyrobiť tabule označenia
ulíc, čísla, smerové tabule so stĺpikmi a osadenie v teréne)
4. Rekonštrukcia priestorov obecného úradu, zriadenie kancelárie prvého kontaktu a kancelárie pre
terénnych pracovníkov.
5. Výmena kúrenia v MŠ ( nahradiť elekt. konektory radiátormi s elek. kotlom )
6. Pripraviť kanalizáciu na kolaudáciu ( dobudovať parshalov žľab na meranie množstva, urobiť
monitoring, tlakové skúšky na celej sieti a odstrániť poruchy )
7. Odvodnenie futbalového ihriska
8. Pripraviť sa na vyhlásenie výzvy na: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných
budov ( zateplenie obvodových stien, stropov, podláh, výmena kúrenia a okien v budove
obecného úradu)
9. V prípade oprávnenosti zapojenie sa do výzvy : Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci
výzvy IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 – škôlky

Návrh starostu obce zaradiť do investičného plánu na r.2016 tieto
investičné zámery
1. Pomenovanie a označenie ulíc ( ukončiť legislatívne schválením VZN, dať vyrobiť tabule
označenia ulíc, čísla, smerové tabule so stĺpikmi a osadenie v teréne )
2. Rekonštrukcia priestorov obecného úradu, zriadenie kancelárie prvého kontaktu
a kancelárie pre terénnych pracovníkov.
3. Pripraviť kanalizáciu na kolaudáciu ( dobudovať parshalov žľab na meranie množstva,
urobiť monitoring ,tlakové skúšky na celej sieti a odstrániť poruchy, rozsah nákladov
11000 € až 15000 € )
4. Výmena kúrenia v MŠ ( nahradiť elekt. konektory radiátormi
a elek. kotlom )
5. Spracovať projektovú dokumentáciu na vybudovanie MK na vykúpených pozemkoch
(prepojenie cesty III. tr. s Nižnými dolinami pred vstupom do obce cca 180m, DÚR=450€,
DSP + DRS =1100. Spolu 1550€ cesta, chodník a dažďová kanalizácia )
6. Spracovať projektovú dokumentáciu na vybudovanie MK v časti Nižné Doliny –
pokračovanie v už vybudovanej ceste pozdĺž potoka s prepojením cez krížne cesty na cestu
III.tr. ( cca 720 m, cesta, chodník + dažďový kanál, DÚR = 650€, DSP+DRS=1750 € spolu
cca 2400€ )
7. Spracovať projektovú dokumentáciu na chodník okolo cesty III.tr. cca 600m chodník +
dažďová kanalizácia + 5x križovatka na cestu III.tr + verejné osvetlenie( DÚR=750€,
DSP+DRS=1950€, spolu náklady 2700€.
8. Vyčleniť finančné prostriedky vo výške (návrh 2000,00€) na začatie prác na Zbojníckom
hrade
9. Spracovať plán zóny v území L6- Vyšné doliny.
10. Odvodnenie futbalového ihriska, vyrovnanie deformácií, navozenie ornice a vysiatie
trávnika.
11. Vypracovať zmenu projektovej dokumentácie vo výstavbe kanalizácie v prepojení stoky
AA a stoky AA4.
12. Spracovať projektovú dokumentáciu na výstavbu multifunkčného ihriska a po
vysporiadaní pozemkov začať s výstavbou. Použiť návratné finančné zdroje z projektu
rekonštrukcia verejného osvetlenia vo výške 22.000,00€. ( rozmer 33x18m )
13. Pripraviť sa na vyhlásenie výzvy na: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov ( zateplenie obvodových stien, stropov, podláh, výmena kúrenia a okien
v budove obecného úradu )
14. V prípade poskytnutia dotácie z environfondu na výstavbu kanalizácie je potrebné rátať
s 10% spoluúčasťou obce z výšky poskytnutej dotácie ( výška žiadanej dotácie na
výstavbu kanalizácie je 267.365,00€ ).
15. V prípade oprávnenosti zapojenia sa do výzvy :Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v
rámci výzvy IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 – škôlky
- - Schválené investičné zámery budú financované z rozpočtu obce na r. 2016 z kapitoly 700 –
kapitálové výdavky v sume 32 649,00€ a z rezervného fondu použijeme na kapitálové
výdavky 15.000,00€ . Pre r. 2016 na investície rátame so sumou 47.649,00€.

