OBEC RUSKÁ NOVÁ VES - OBECNÝ ÚRAD
Ruská Nová Ves 168
080 05 Prešov
_______________________________________________________________________
Zápisnica
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, konaného dňa 22.4.2016
_________________________________________________________________________
14. 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 dotácie na činnosť FK TJ Slanské Ruská Nová Ves na r. 2016
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

Overovatelia zápisnice:

Richard Frajtko
Jozef Hirko

Začiatok rokovania: 18.50 hod.
Koniec rokovania : 20.30 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.

K bodu 3) Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice zo 14. zasadnutia OZ určil starosta obce p. Frajtka a p. Hirko.
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K bodu 4) Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 4/II./2014 – plán. protipožiarne hliadky – úloha trvá
K bodu 5) Schválenie dotácie na činnosť FK TJ Slanské Ruská Nová Ves na r. 2016
Starosta obce informoval poslancov, že dotácia na základe žiadosti TJ vo výške tisíc Eur bola už
poskytnutá. TJ požiadala ešte o dotáciu ďalších štyroch tisíc Eur. Žiadateľ o dotáciu predložil účel
použitia dotácie. Starosta obce informoval o výsledkoch spoločného stretnutia športovej komisie,
starostu obce a ekonómky. Boli upresnené výdavky a zástupcovia TJ boli upozornení, aby veci boli
účtovne správne. Poslanec p. Desiatnik navrhol, aby s poslednou splátkou dotácie sa počkalo, aby sa
s financiami dobre hospodárilo a nemíňalo sa všetko.
18.55. hod. – príchod Velána na zasadnutie OZ
Poslanci schválili dotáciu vo výške štyroch tisíc Eur.
K bodu 6) Rôzne
V tomto bode informoval starosta obce poslancov:
a) prečítal záznam zo zasadnutia Komisie pre správu majetku ..., ktorá navrhla na základe žiadosti
rím.-kat. cirkvi, aby bolo osadené osvetlenie (2 svietidla) pri Kostole Sedembolestnej Panny Márie.
Jedno svietidlo, ktoré by osvetľovalo parkovisko, by bolo zapnuté len podľa potreby. Poslanci Frajtko,
Lacko a Mgr. Lokajová sa vyjadrili kladne k osadeniu osvetlenia. Poslanec Desiatnik sa postavil proti
vypracovaniu projektu osvetlenia, poslanec Hirko vyjadril názor, že cirkev by sa mala podieľať na
nákladoch spojených s osvetlením priestoru okolo kostola (spotrebovaná e. energia).
- žiadosť MUDr. Strukovej – urobiť zbernú šachtu
- žiadosť p. Vyšňovského, p. Pavla Ištvana a Petra Ištvana na rozšírenie osvetlenia smerom do
Stavenca – komisia odporučila osadiť l svetlo (poslanci navrhli zobrať 1 svetlo osadené pri dome p.
Hirku a použiť ho v inej časti)

- parkovanie áut na ceste – vyzvať vlastníkov áut, inak sa bude musieť problém riešiť
osadením dopravných značiek (ide hlavne o parkovanie na cestách, kde cesta slúži aj pre
chodcov)
b) predložená žiadosť p. Júlie Desatnikovej o odkúpenie časti pozemku susediaceho s jej
pozemkom. Poslanec Lacko súhlasil urobiť výmenu pozemkov (úzka cesta pri
Desatnikovej ). Osadiť rúry s podmienkou, že tam bude osadená čistiaca šachta dole aj hore,
k Ňachajovým – otvorená priekopa
c) brigáda na Soľnohrade – zúčastnilo sa 25 brigádnikov z U. S. Steel, účasť občanov obce
bola minimálna, urobili sa práce na ceste, tabuľa, návštevná kniha, na umiestnenie sa
pripravuje informačná tabuľa. Pečiatka je umiestnené na hrade. V lete by sa začal robiť arch.
výskum – práce v rámci študentskej brigády. O organizovaní ďalších brigád na hrade sa
verejnosť dozvie.
d) Združenie urbaristov a pasienkového hospodárstva Ruská Nová Ves - pozemkové
spoločenstvo súhlasilo s umiestnením kontajnera pri točni. Odpad z lesa bol vyzbieraný
v rámci MOS. Urbárska spoločnosť zaplatí vývoz kontajnera.
e) Z T-com nám nebola poskytnutá dotácia na práce na hrade
f) na ihrisku pri ZŠ bol osadený basketbalový kôš, volejbalová sieť, zakúpený je exteriérový
stolnotenisový stôl, ktorý bude umiestnený pri bývalom pohostinstve
f) Deň matiek sa uskutoční 15.5.2016 o 15.00 hod.
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g) podujatie k MDD sa uskutoční 18.6.2016 (ZUaPaHo Ruská Nová Ves PS chce pozvať
vojakov na predvedenie vojenskej techniky)
h) hokejbalový turnaj by sa mal uskutočniť 25.6.2016
i) poslanci do najbližšieho zasadnutia OZ 27.5. porozmýšľať, čo s priestormi bývalej krčmy
j) výzva na energetické úspory verejných budov – 3. kolo bolo zrušené
k) OZ má záujem o prenájom priestorov bývalej krčmy
l) obec zakúpila kameň z U. S. Steel – upravili sa cesty na Kamence, Nižné doliny, cesta
spájajúca cestu III. tr. s Nižnými dolinami. Na N. dolinách sa urobil priepust, treba ho ešte
dokončiť osadením zbernej šachty
m) okolo cesty III. tr. bol vyzberaný odpad
n) na základe množiacich sa sťažností na meškanie autobusových spojov obec zaslala list
DPMP
o) na 13. zasadnutí OZ bolo odsúhlasené podanie žiadosti o dotáciu na PSK. Vzhľadom na to,
že svetlo na ihrisko pri ZŠ môžeme zabezpečiť z iných zdrojov, navrhol starosta obce zrušiť
uznesenie z minulého zasadnutia OZ a schváliť nové uznesenie o podaní žiadosti o dotáciu na
doplnenie detského ihriska pri MŠ. Poslanci uznesenie zrušili a prijali nové uznesenie.
p) na vypracovanie projektovej dokumentácie na cestu na Nižné doliny prebieha súťaž
r) Gr.-kat. arcibiskupskému úradu bola zaslaná odpoveď ohľadom vysporiadania pozemkov

K bodu 7) Diskusia
a) Mgr. Lokajová – tlmočila sťažnosť občanov na tečúcu vodu po ceste z Kovaľne počas dažďov
(starosta obce vysvetlil, že je tam zberná šachta, no mnohí majú dažďové zvody nasmerované do
ulice)
b) p. Hirko – vyslovil požiadavku na osadenie 1 svietidla na ulici – Šingľar – Sabol
c) starosta obce – obec zašle ZUaPHo-PS žiadosť o rozšírenie parkoviska pri točni – súčasné už
nepostačuje
d) Mgr. Lokajová – informovala sa ohľadom osadenia optického kábla – starosta vysvetlil, že prebieha
rokovanie medzi ZMOS a Slovak telekom
e) p. Velán – navrhuje vo večerných hodinách v piatky a soboty zabezpečiť kvôli bezpečnosti občanov
policajné hliadky
K bodu 8) Záver

Všetky body programu 14. zasadnutia OZ boli prerokované, preto starosta obce ukončil
zasadnutie.
Starosta obce: Tibor Kollár

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

Overovatelia : Richard Frajtko

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

Jozef Hirko

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

