OBEC RUSKÁ NOVÁ VES - OBECNÝ ÚRAD
Ruská Nová Ves 168
080 05 Prešov
_______________________________________________________________________
Zápisnica
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, konaného dňa 30.5.2016
_________________________________________________________________________
15. 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. Žiadosť o prenájom pozemkov - prejednanie žiadosti od spoločnosti Terra Vis a. s.
6. Schválenie Územného plánu Obce Ruská Nová Ves, Zmeny a doplnky 2015
7. Schválenie VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Ruská Nová Ves,
Zmeny a doplnky 2015
8. Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za r. 2015
9. Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Ruská Nová Ves k Záverečnému účtu Obce Ruská Nová
Ves za r. 2015
10. Schválenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Ruská Nová Ves
11. Prerokovanie pripomienok k VZN o určení názvu ulíc
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

Overovatelia zápisnice:

Ján Lacko
Katarína Lokajová, Mgr.

Začiatok rokovania: 18.40 hod.
Koniec rokovania : 22.00 hod.

Priebeh zasadnutia:
K bodu 1) Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. Tibor Kollár. Privítal prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva a hostí. Na začiatku rokovania boli prítomní všetci 7 poslanci. Starosta
konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášaniaschopné.
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K bodu 2) Schválenie programu OZ
Starosta predniesol poslancom program rokovania OZ. Navrhol stiahnuť 11. bod programu z
rokovania OZ vzhľadom na došlé pripomienky k VZN o určení názvu ulíc a s nesúhlasom
niektorých občanov s pomenovaním ulíc v obci. Poslanci navrhli tento bod prerokovať pod
názvom – Prerokovanie pripomienok k VZN o uliciach. Program s touto zmenou poslanci
schválili.

K bodu 3) Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice z 15. zasadnutia OZ určil starosta obce p. Lacka a Mgr. Lokajovu.
K bodu 4) Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 4/II./2014 – plán. protipožiarne hliadky – úloha trvá
K bodu 5) Žiadosť o prenájom pozemkov - prejednanie žiadosti od spoločnosti Terra Vis a. s.
K tomuto bodu programu sa zasadnutia OZ zúčastnil zástupca firmy Terra Vis a. s. RNDr. Ľuboslav
Maťo, PhD., ktorá požiadala Obec Ruská Nová Ves o prenájom pozemkov. Vo svojom vystúpení p.
Maťo prezentoval poslancom zámer spoločnosti Terra Vis a. s.. V prieskumnom území Prešovská
kotlina (určené Ministerstvom životného prostredia SR) sa použitím komplexu geologických prác
overia geotermálne pomery pre využitie energie z obnoviteľného zdroja. Na Slovensku sú možnosti
v budúcnosti túto energiu využívať. Územie Prešovskej kotliny bolo spoločnosťou skúmané v r. 2012
– 2015. V snahe získať dostatočné poznatky o geotermálnych pomeroch v regióne spoločnosť plánuje
vykonať geofyzikálne – seizmické meranie na profiloch, v priesečníku následne realizovať hlboký
overovací hydro-geotermálny vrt do hĺbky 2800 – 3000 m, kde sa predpokladá zdroj termálnej vody.
Nakoľko takýto prieskum potrebuje územie, spoločnosť oslovuje vlastníkov pozemkov, ktoré sú na to
vhodné z hľadiska dostupnosti a dobrého prístupu, polohy, nerušeného okolia. Spoločnosť požiadala
o zmluvný prenájom pozemku, ktorý je vo vlastníctve Obce Ruská Nová Ves a rokuje tiež s Obcou
Teriakovce a súkromným vlastníkom pozemku. V tomto území je obrovský potenciál v prípade
priaznivého geofyzikálneho prieskumu. V prípade úspešnosti by bolo nápomocné tejto lokalite.
Poslancov zaujímali nasledovné fakty: Mgr. Ňachaj – aký je veľký vrt, p. Desiatnik – ako sa zničí
pozemok. P. Maťo vysvetlil, že v 1. fáze je to nedeštruktívne. Keď vrt nevyjde, všetko sa dá do
pôvodného stavu. Spoločnosť v budúcnosti uvažuje o možnosti kúpy týchto pozemkov a má snahu
o dlhodobú spoluprácu. Zástupca spoločnosti Terra Vis a. s. vyjadril presvedčenie, že výsledný efekt
bude taký, že to tomuto regiónu pomôže.
K bodu 6) Schválenie Územného plánu Obce Ruská Nová Ves, Zmeny a doplnky 2015
K bodu 6) sa zúčastnili zasadnutia Ing. arch. Debnár a p. Čutka. K Územnému plánu vystúpil p. Ing.
arch. Debnár, ktorý zdôraznil, že celý proces prebiehal neoficiálne aj oficiálne. Na príprave ÚP sa
zúčastnila a verejnosť. Prevažná väčšina pripomienok bola zapracovaná, neboli akceptované
pripomienky p. Ďurčáka a p. Onofreja. Veľmi dlho trval proces zisťovacieho orgánu OU, odboru živ.
prostredia. 11.4.2016 OÚ – odbor výstavby a bytovej politiky vydal súhlasné stanovisko, v ktorom
odporučil návrh Územného plánu – Zmeny a doplnky 2015 schváliť. Dnes je priestor na schválenie
ÚP. Po jeho schválení bude spracovaný čistopis. Poslanci OZ schválili uznesenie, ktorým vzali na

3
vedomie správu o prerokovaní návrhu Územného plánu obce Ruská Nová Ves, Zmeny a doplnky 2015
a schválili Územný plán obce Ruská Nová Ves, Zmeny a doplnky 2015.
K bodu 7) Schválenie VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Ruská Nová
Ves, Zmeny a doplnky 2015
Poslanci schválili VZN, ktorým sa podľa stavebného zákona vyhlasuje Záväzná časť územného plánu
obce Ruská Nová Ves, Zmeny a doplnky 2015.

K bodu 8) Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za r. 2015
K bodu 9) Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Ruská Nová Ves k Záverečnému účtu Obce Ruská
Nová Ves za r. 2015
K uvedeným bodom vystúpil hlavný kontrolór obce p. Ing. Marchevský, ktorý predložil svoje
stanovisko k záverečnému účtu Obce Ruská Nová Ves 2015. Uviedol, že bežný rozpočet bol
prebytkový, kapitálový rozpočet schodkový, celkový rozpočet bol schodkový. Hlavný kontrolór
odporučil poslancom schváliť Záverečný účet obce s výrokom - bez výhrad.
K bodu 10) Schválenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Ruská Nová Ves
Starosta obce vysvetlil dôvod prijímania tohto VZN. Nové VZN sa schvaľuje z dôvodu prijatia
nového zákona o odpadoch, s platnosťou od 1.6.2016. Poslanci VZN o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ruská Nová Ves schválili.
K bodu 11) Prerokovanie pripomienok k VZN o určení názvu ulíc
Starosta obce prečítal pripomienky p. Pustej, p. Pažuchovej, p. Papcúna k navrhovaným názvom ulíc
a skupiny občanov, ktorá je proti pomenovaniu ulíc v obci. Poslanci po vzájomnej výmene názorov
navrhli k pomenovaniu ulíc v obci zvolať občanov na verejné prediskutovanie (p. Mgr. Ňachaj –
prikláňa sa veci ľuďom vysvetliť, starosta obce - pripraviť informačný anketový lístok, distribuovať
do každej domácnosti, aby sme mali spätnú väzbu a potom prijať rozhodnutie, Mgr. Lokajová – urobiť
verejnú schôdzu, hosť p. Ing. Seman – vyslovil názor, že je zbytočné dávať veľa názvov ulíc, pohľad
domorodcov je iný ako prisťahovalcov) . Napokon všetci poslanci boli za zvolanie verejnej schôdze.
K bodu 12) Rôzne
a) Starosta obce vyzval k vystúpeniu hosťa OZ p. Ing. Semana zúčastňujúceho sa zasadnutia OZ za
rímsko-katolícku cirkevnú obec. Poďakoval sa starostovi za osadenie značky. Dôvod jeho účasti na
zasadnutí je riešenie osvetlenia priestoru pri kostole, pretože ide o bezpečnosť občanov. Stavebná
komisia dala odporučenie na osadenie osvetlenia. Je záujem riešiť aj osvetlenie vežovej časti kostola. .
Starosta obce: - Bol vypracovaný rozpočet osvetlenia na ulici k p. Vyšňovskému a na spodnej ulici
okolo p. Šingľára. druhý rozpočet má byť vypracovaný na 2 svetlá + reflektor.
Reakcia poslancov: Mgr. Ňachaj – zaujímal sa, či rím.-kat. cirkev prispeje na osvetlenie – Ing. Seman
reagoval, že ide o osvetlenie verejného priestranstva .
p. Hirko – zaujímal sa, aké bude financovanie zo strany cirkvi, prečo si p. Seman nevie predstaviť
účasť cirkvi na financovaní. P. Seman uviedol, že je snaha minimalizovať náklady – použiť nástrešník
Agroplusu na vzdušné vedenie (je súhlasné stanovisko Družstva Agroplus). Poslanec Mgr. Ňachaj sa
zaujímal o to, čo by sa dalo urobiť svojpomocne, má pocit, že firma O.S.V. comp si neurobila dobre
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svoju prácu a my jej dohadzujeme džob. Starosta uviedol, že rozpočet je orientačný, najbližšie OZ by
odsúhlasilo investície, dnes je potrebné vyjadriť sa, či do toho ideme. Okrem p. Desiatnik, ktorý sa
zdržal hlasovania, ostatní poslanci boli za rozšírenie verejného osvetlenia v obci.
b) Poslanci sa vrátili v bode 12) k žiadosti o prenájom pozemkov spoločnosťou Terra Vis a. s.
a vyslovili názor, že 175,-- Eur nájom /rok je smiešna suma. P. Desiatnik odporučil dať kratšiu dobu
prenájmu, Mgr. Lokajová navrhla dať nájom na 3 roky, p. Hirko navrhol 2 roky. Napokon poslanci
navrhli požiadať 500,-- Eurové nájomné /mesiac, dať nájom na 3 roky bez opcie, s možnosťou
ďalšieho predĺženia nájmu. Rokovať o prenájme pozemkov so zástupcami firmy poslanci poverili
starostu obce.
c) Starosta prečítal žiadosť Združenia urbaristov a pasienkového hospodárstva Ruská Nová Ves
ohľadom bezplatného poskytnutia sály raz ročne na VZ spoločnosti a bezplatné poskytovanie
priestorov obecného úradu na stretávanie sa výboru raz mesačne. Poslanci sa zhodli na tom, že treba
im vyjsť v ústrety z dôvodu bezplatného poskytnutia pozemku na zriadenie verejného parkoviska.
d) Starosta predložil poslancom žiadosť rodičov detí navštevujúcich MŠ o poskytnutie finančného
príspevku na školský výlet pre deti. Všetci súhlasili s poskytnutím prostriedkov.
e) Starosta oboznámil poslancov s tým, že formuje sa nová rada školy pri MŠ, ktorá bude 7členná.Navrhol za ďalšieho zástupcu obce do rady školy p. Hirku, ktorý s menovaním súhlasil.
f) Bol dohodnutý termín stretnutia poslancov s vlastníkmi dotknutých nehnuteľnosti ohľadom
priekopy pri p. Kašperovej a p. Ňachajovi – 7.6. – 18.30 hod.
g) Poslanci sa zaoberali možnosťami využitia priestorov bývalej krčmy. Využitie týchto priestorov na
zamýšľaný stacionár zatiaľ neprichádza do úvahy, nakoľko nie sú známe podmienky, ktoré vyplynú
z nového zákona. Poslanci sa rozhodli, že priestory sa využijú na komerčný účel. P. Desiatnik mal
záujem o tieto priestory – výmenu Snak baru za voľné priestory bývalej krčmy. Bolo mu doporučené,
aby na obecný úrad predložil žiadosť o výmenu priestorov. K vyriešeniu využitia priestorov sa
poslanci stretnú.
h) Poslanci sa dohodli na stretnutí k zorganizovaniu MDD v obci

K bodu 13) Diskusia
V diskusii vystúpil:
a) poslanec Lacko ohľadom zlej počuteľnosti miestneho rozhlasu osadeného pri Mackových
b) poslanec Desiatnik – vyjadril spokojnosť so skutočnosťou, že je pokosená priekopa pozdĺž štátnej
cesty do Ruskej Novej Vsi, je potrebné požiadať správcu cesty o zrezanie suchých stromov.
c) Mgr. Lokajová zaujímala sa, či sa robí niečo s cestou na Nižné doliny (starosta obce uviedol, že sa
robí projekt na prepojovaciu cestu)
d) p. Desiatnik sa informoval, či je možné kusy asfaltu niekde umiestniť - p. starosta – nie, ide
o nebezpečný odpad,
K bodu 14) Záver

Všetky body programu 15. zasadnutia OZ boli prerokované, preto starosta obce ukončil
zasadnutie.
Starosta obce: Tibor Kollár

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

Overovatelia : Ján Lacko

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

Mgr. Katarína Lokajová

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

