OBEC RUSKÁ NOVÁ VES - OBECNÝ ÚRAD
Ruská Nová Ves 168
080 05 Prešov
_______________________________________________________________________
Zápisnica
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, konaného dňa 18.3.2016
_________________________________________________________________________
13. 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. Kooptácia poslanca
6. Schválenie podania žiadosti o dotáciu z vyhlásenej výzvy PSK
7. Schválenie dotácie na činnosť FK TJ Slanské Ruská Nová Ves na r. 2016
8. Využitie priestorov po ukončení prevádzky pohostinstva
9. Schválenie VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ruská Nová Ves
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

Overovatelia zápisnice:

Richard Frajtko
Mgr. Jozef Ňachaj

Začiatok rokovania: 18.45 hod.
Koniec rokovania : 21.10 hod.
Priebeh zasadnutia:
K bodu 1) Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. Tibor Kollár. Privítal prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva. 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 13. zasadnutia OZ určil starosta obce p. Frajtka a p. Mgr.
Ňachaja.
K bodu 4) Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 4/II./2014 – plán. protipožiarne hliadky – úloha trvá
Uznesenie č. 2/II./2016 prijatie daru
K bodu 5) Kooptácia poslanca
Starosta obce vyzval p. Jozef Hirku, aby zložil poslanecký sľub (nastupuje ako náhradník po p.
Ferencovi, ktorý sa vzdal poslaneckého mandátu). Po zložení a podpísaní sľubu starosta obce
odovzdal menovanému osvedčenie o zvolení za poslanca. Poslanci schválili Jozefa Hirku do všetkých
komisií, ktorých členom bol odstupujúci poslanec p. Ferenc.

K bodu 6) Schválenie podania žiadosti o dotáciu z vyhlásenej výzvy PSK
Starosta obce oboznámil poslancov s vyhlásením výzvy PSK (možnosť požiadať o dotáciu v max.
výške 5 tis. Eur – oblasť športu, kultúry, sociálnych služieb ). Výzva trvá do 30.4. Starosta navrhuje
podať žiadosť o dotáciu na doplnenie detského ihriska pri materskej škole. Poslanec Mgr. Ňachaj
navrhoval požiadať o dotáciu a financie použiť na prístrešok pri futbal. ihrisku alebo na projektovú
dokumentáciu na telocvičňu, poslanec p. Desiatnik navrhol urobiť stožiare za bránkami. Poslanec
Velán vyjadril názor, že ihrisko postačuje, sú aj horšie ihriská. Navrhuje osvetlenie ihrísk pri ZŠ.
Poslanci po vzájomnej diskusii odsúhlasili podanie žiadosti na osvetlenie na ihriskách.
K bodu 7) Schválenie dotácie na činnosť FK TJ Slanské Ruská Nová Ves na r. 2016
V tomto bode starosta informoval poslancov o podaní žiadostí FK TJ Slanské, ktorá je však veľmi
strohá, žiadosť neobsahuje pomenovaný účel využitia poskytnutej dotácie. Pri kontrole vyúčtovania
dotácie poskytnutej FK TJ m. r. boli zistené nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť, aby bolo všetko
v poriadku. Navrhuje preto stretnutie športovej komisie, ekonóma a starostu. Poslanci schválili FK TJ
Slanské dotáciu s podmienkou, že bude doložený účel využitia dotácie. Predseda športovej komisie p.
Desiatnik zvolá športovú komisiu za účasti starostu a ekonómky obecného úradu.
K bodu 8) Využitie priestorov po ukončení prevádzky pohostinstva
Pri prerokovávaní tohto bodu programu bol prítomný p. Ing. arch. Lieskovský, ktorý k využitiu
priestoru bývalého pohostinstva uviedol, že uvedený priestor je možné využiť na prevádzkovanie
denného stacionára s tým, že je potrebné požiadať o zmenu charakteru budovy. Pri stavebných
úpravách, ktoré budú nevyhnutné, nebude potrebné stavebné povolenie, postačujúce bude jednoduché
oznámenie. Priestory sú v podstate pripravené a aj terajšie zariadenie, ktoré sa tam nachádza, je na
tento účel využiteľné. Potrebné je vytvoriť priestor na oddych, hygienické zariadenie upraviť pre
pohyb vozíčkarov, upraviť šírku vstupných dverí. Stavebne je to jednoduchá záležitosť. Predbežná
kalkulácia ešte nie je k dispozícii (odpoveď na otázku p. Mgr. Ňachaja).
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Starosta obce vysvetlil poslancom aký je postup pri zriaďovaní stacionára. Poslanec p. Mgr. Ňachaj
zdôraznil, že najprv je potrebné vysvetliť občanom, čo to je denný stacionár. P. Desiatnik navrhuje
zvolať stretnutie dôchodcov a tak zistiť záujem. K problematike sa vyjadril aj hosť zasadnutia Ing.
arch. Lieskovský, ktorý uviedol, že osveta je dôležitá, no lepšie je pozrieť sa do blízkych obcí, kde to
už dlhšie funguje. Poslanci navrhujú počkať so schválením využitia priestorov, nakoľko sa pripravujú
zmeny vo financovaní denných stacionárov.
Čo sa týka požiadavky p. Ličáka na preplatenie investície, poslanec p. Velán navrhuje, aby sa o tom už
ukončila debata a neschvaľuje, aby boli preplatené investície, ktoré sú uvedené v bode l) žiadosti p.
Ličáka. Čo sa týka ostatných investícií, keďže nie je schválený účel využitia priestorov bývalého
pohostinstva, nie je možné sa nimi zaoberať. Poslanec Mgr. Ňachaj pri investícii do pevného
zariadenia vypočítal nasledovné: od celkovej investície odpočítať 15 % amortizáciu za používanie,
odpočítať v zámere ponúknutú počiatočnú investíciu do prenajatých priestorov vo výške 1800 Eur ,
odpočítať odpustený nájom vo výške 388,32 Eur, t. z. že investičné náklady sú vyrovnané. Ďalej
navrhol, že z ostatných investícií vidí potenciál v barovom zariadení a kuchynskom kútiku, nakoľko
sú zhotovené na mieru. Poslanec p. Desiatnik je tiež za uvažovanie o prvých dvoch bodoch. Poslanci
navrhli, pokiaľ sa zariadenie bývalého nájomcu nachádza v priestoroch, aby sa zmluvne veci ošetrili.
Všetci prítomní poslanci navrhli v tomto duchu odpovedať na žiadosť p. Ličáka.

K bodu 9) Schválenie VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ruská Nová Ves
Poslanci schválili VZN č. 1 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ruská Nová Ves.
K bodu 10) Rôzne
V tomto bode informoval starosta obce poslancov:
a) uznesenie č. 2/II./2016 o prijatí daru (prerokované na 12. zasadnutí OZ) starosta vysvetlil, že
rodina Kapráľova odstúpila od pôvodnej ponuky. Poslanci hlasovali za zrušenie tohto uznesenia.
b) žiadosť r.-kat. cirkvi – osadenie svetla pri kostole (názory poslancov sa rôznili – p. Desiatnik – ide
o súkromný pozemok, p. Mgr. Ňachaj navrhol, aby sa išla na tvár miesta pozrieť Komisia pre

správu majetku, výstavbu a územné plánovanie. K tomuto názoru sa priklonili aj poslanci
Mgr. Lokajová, Frajtko, Velán a Hirko) V tomto zmysle sa odpovie na žiadosť.
c) žiadosť MUDr. Strukovej k riešeniu dažďovej kanalizácie na ulici od gr.-kat. chrámu
smerom ku cintorínu - poslanci sa zhodli, že situáciu posúdi na tvári miesta Komisia pre
správu majetku, výstavbu a územné plánovanie. Na žiadosť sa odpovie.
d) list Arcibiskup. úradu gr.-kat. cirkvi v Prešove k vysporiadaniu pozemkov – nakoľko došlo
k novým okolnostiam, obec pôvodne zamýšľané pozemky určené na výmenu môže využiť
lepšie (výmena s gr.-kat. cirkvou by bola neadekvátna) Po vzájomnej diskusii dospeli
poslanci k názoru, že s gr.-kat. cirkvou treba jednať, a to v tom zmysle, že obec vytvorila
v ÚP ZaD 2015 pre cirkev v dvoch územiach stavebné parcely – navrhnúť za túto službu
odkúpenie parciel – cesty pri cintoríne a pozemku pri MŠ za symbolické jedno Euro. Čo sa
týka parcely potrebnej na multifunkčné ihrisko pri MŠ, zatiaľ nechať tak (bude menšia
výmera).
e) z Environmentálneho fondu obec ani na r. 2016 nedostala dotáciu na kanalizáciu
f) pomenovanie ulíc (poslanci navrhli 3 nové názvy ulíc). Obecný úrad pripraví návrh VZN
k pomenovaniu ulíc. K návrhu VZN sa môže verejnosť vyjadriť.
g) od pondelka sa budú distribuovať obecné noviny
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h) VOK – budú pristavené začiatkom apríla
i) obecný úrad zabezpečí zber papiera formou výmeny za hygienické potreby
j) dňa 20.3. – nedeľa – v areáli MŠ sa uskutoční ukážka vrúbľovania a rezu drevín
k) obecný úrad zabezpečil výrobu pamätného listu pre jubilanta – najstaršieho občana obce p.
Ňachaja pri príležitosti jeho 95. narodenín (dohodne sa osobné stretnutie)
l) Karpatská nadácia - poskytnutie dotácie na práce na Zboj. hrade na projekt „Soľ nás
spája“ vo výške 1296 Eur
(bola podaná žiadosť na získanie prostriedkov na hrad cez T-com)
m) starosta obce poveril do funkcie zástupcu starostu p. Mgr. Ňachaja

K bodu 11) Diskusia
a) p. Frajtko – zaujímal sa, či už je urobená projektová dokumentácia na cestu na Nižné doliny,
navrhuje upraviť povrch cesty – urobiť priepusty, stiahnuť vodu do potoka.
12. Záver

Všetky body programu 13. zasadnutia OZ boli prerokované, preto starosta obce ukončil
zasadnutie.
Starosta obce: Tibor Kollár

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

Overovatelia : Richard Frajtko

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

Mgr. Jozef Ňachaj

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

