OBEC RUSKÁ NOVÁ VES - OBECNÝ ÚRAD
Ruská Nová Ves 168
080 05 Prešov
_______________________________________________________________________
Zápisnica
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, konaného dňa 28.9.2016
_________________________________________________________________________

18. 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 konceptu zápisu do kroniky za r. 2015
6. Zrušenie Školskej knižnice pri Základnej škole v Ruskej Novej Vsi
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

Overovatelia zápisnice:

Ján Lacko
Mgr. Katarína Lokajová

Začiatok rokovania: 18.40 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 a hostí. 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 schválili program
rokovania OZ.
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K bodu 3) Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice z 18. zasadnutia OZ určil starosta obce p. Lacka a p. Mgr.
Lokajovu.
K bodu 4) Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 4/II./2014 – plán. protipožiarne hliadky – úloha trvá
Preškolenie členov hliadky sa uskutoční v dohodnutom termíne.
Uznesenie č. 7/V./2016 – ver. zhromaždenie k určeniu názvov ulíc na území obce Ruská Nová
Ves – úloha trvá – zmena termínu na 14.10.2016
18.50 hod. – príchod p. Velána na zasadnutie OZ

K bodu 5) Schválenie konceptu zápisu do kroniky za r. 2015
Koncept zápisu do kroniky bol poslancom zaslaný emailovou poštou na preštudovanie,
uviedol p. starosta. Kronikár obce p. Ing. Papcún uviedol, že prípadné pripomienky alebo
doplnky ku konceptu môžu byť zapracované. Poslanec p. Desiatnik vyslovil názor, že zápis
o jednej osobe je dosť obšírny. P. Papcún vysvetlil, že je to potrebné, ale ak poslanci
rozhodnú, že je treba text skrátiť, tak urobí podľa rozhodnutia poslancov. Po vzájomnej
výmene názorov sa poslanci zhodli na predloženom koncepte zápisu do kroniky za r. 2015
a tento schválili bez pripomienok. Poslanci ocenili prácu kronikára a popriali mu do ďalšej jeho
práce veľa tvorivých síl a dobrých myšlienok.

K bodu 6) Zrušenie Školskej knižnice pri Základnej škole v Ruskej Novej Vsi
Starosta obce v tomto bode uviedol, že k zrušeniu školskej knižnice pristupujeme z dôvodu
nízkeho počtu žiakov školy. Poslanci odsúhlasili zrušenie školskej knižnice s tým, že knižný
fond zostane v úschove v kabinetnej zbierke a knihy budú využívané v rámci vyučovacieho
procesu.
K bodu 7) Rôzne
V tomto bode starosta obce informoval poslancov:
a) 5.9. t. r. sa uskutočnilo stretnutie obce s celým výborom urbárskej spoločnosti, kde bola
navrhnutá koncepcia výstavby multifunkčného ihriska. Bolo dohodnuté, že záber pozemku
môže byť podľa návrhu obce, s návrhom doby nájmu na 20 rokov pri ročnom nájomnom
100,00 Eur. Ide o výmeru 3042 m². Na otázku poslancov ohľadom finančných prostriedkov
potrebných na výstavbu p. starosta odpovedal, že financovanie výstavby ihriska sa bude
riešiť – očakáva sa vyhlásenie výzvy.
Poslanci vyzvali p. starostu k ziniciovaniu stretnutia so zástupcami gr.-kat. cirkvi ohľadom
vysporiadania pozemkov.
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b) poďakoval sa p. Mgr. Ňachajovi za zorganizovanie volejbalového turnaja. P. Mgr. Ňachaj
ako hlavný organizátor turnaja, zhodnotil, že turnaj sa vydaril a vyjadril vďaku za pomoc
všetkým, ktorí sa podieľali na jeho príprave.
c) p. starosta vyzval poslancov, aby vyhodnotili anketu k pomenovaniu ulíc v obci. Poslanci
otvorili zapečatenú schránku a spočítali odovzdané návratky. Distribuovalo sa celkom 871
anketových lístkov.
Výsledok ankety je takýto:
- celkove bolo vrátených 338 návratiek, z toho:
● s pomenovaním ulíc v obci súhlasilo 107 respondentov
● nesúhlas s pomenovaním ulíc v obcí vyjadrilo 228 respondentov
● 3 odovzdané návratky boli nerozhodné, preto boli vyradené
V percentuálnom vyjadrení je to nasledovné:
● ankety sa zúčastnilo 38,8 % občanov vo veku od 18 rokov veku
● nie - vyjadrilo 67,45 % zúčastnených ankety
● áno - vyjadrilo 31,65 % zúčastnených ankety
● nerozhodné – 0,89 % zúčastnených ankety
Na základe uvedených výsledkov a po vzájomnej diskusii poslanci rozhodli v práci na
pomenovaní ulíc v obci v súčasnej dobe nepokračovať (p. Velán – vyslovil názor, že je
potrebné robiť iné veci – ako cesty, kanalizácia, multifunkčné ihrisko – je to dôležitejšie ako
pomenovanie ulíc, p. Ňachaj bol za pokračovanie, p. Desiatnik – ak je viacej občanov za nie,
treba to rešpektovať a zatiaľ nepomenovávať ulice, p. starosta navrhol tiež nepokračovať
v procese pomenovania ulíc, čas ukáže ). Z toho dôvodu nebude zvolávané ani verejné
zhromaždenie občanov k pomenovaniu ulíc.
d) pri ZŠ rastú vysoké stromy, ktoré v prípade silného vetra ohrozujú majetok obce aj
susedov, ktorí už na túto skutočnosť upozornili starostu a žiadali o ich výrub. Poslanci však
nesúhlasili s výrubom, odporučili skrátiť konáre týchto stromov.
e) priestory bývalého SNACK Baru boli od p. Aleny Desiatnikovej prevzaté. Neboli ešte
ponúknuté na prenájom. Pretože úroveň služieb poskytovaných miestnou predajňou
potravín upadá, obec oslovila obchodnú spoločnosť Jednota a Milk agro, či by nebol
záujem z ich strany o prenájom. Z Jednoty majú záujem pozrieť priestory. Ak by bol z ich
strany záujem o väčšie priestory, mohli by sme ponúknuť aj uvoľnené priestory SNACK
Baru.
f) 615. výročie založenia obce + hradné dni – uskutočniť v r. 2017 v dňoch 1.-3.9. Je
potrebné, aby všetci uvažovali a pripravili svoju víziu, ako by tieto podujatia mali vyzerať.
Mnohé veci je potrebné pripraviť v predstihu (napr. hudobné teleso – osloviť Kollárovcov,
Kandráčovcov, Ščambu, Šarišan, Karpaťanin – výber bude záležať aj od cenovej ponuky),
osloviť sponzorov.
g) október – Mesiac úcty k starším – poslankyňa Mgr. Lokajová a p. starosta zabezpečia
vystúpenie divadelného súboru, termín podujatia prispôsobíme voľnému termínu
vybraného súboru

K bodu - 8) Diskusia
a) poslanec Mgr. Ňachaj navrhuje zvýšiť odmenu miestnemu kronikárovi, nakoľko je to práca
veľmi náročná
. dátum stolnotenisového turnaja sa určí buď na 16.10. alebo 23.10.

. v akom štádiu je kanalizácia
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poukázal na problémy so zberom papiera a plastov – vysvetlenie podal p. starosta, ktorý
uviedol, že zber robí iná spoločnosť (spoločnosť AVE prevzala spoločnosť KOSIT),
s pracovníkmi ktorej pri vzniknutí problému komunikujeme
b) poslankyňa Mgr. Lokajová – kedy uskutočníme podujatie pre deti k sviatku Mikuláš –
návrh p. Ňachaja bol 10.12.2016, termín sa ešte upresní
. bolo by potrebné označiť zastávky zákazom fajčenia (p. starosta – je označené)
. ráno skoro zhasínajú pouličné svetlá (p. starosta – zabezpečí )
. čo je s cestou Nižné doliny (p. starosta – robí sa projektová dokumentácia, prioritou je
cesta krátka, potom spodná)
c) poslanec p. Lacko – obrátila sa naňho p. H. Badžová, ktorá chce odkúpiť obecný
pozemok (p. starosta vysvetlil, že geodetom mala menovaná vytýčenú hranicu za
domom, jej predstava je, že pozemok je väčších rozmerov, poza ich parcelu je pozemok
obce)
d) poslanec p. Velán – zaujímal sa, ako boli zakúpené bránky a športové zariadenie na
detské ihrisko (p. starosta – podľa zákona)
e) poslanec p. Desiatnik – cesta na Nižných dolinách smerom k RD p. Petrušku – je
potrebné prekopať rigol, steká tam voda z poľa.
. je potrebné doplniť fotky z akcií do fotogalérie a archívu
f) p. starosta k vykopaným jamám pozdĺž cesty III. triedy uviedol, že správca cesty bude
označovať cestu dopravnými značkami
K bodu 9) Záver
Všetky body programu 18. zasadnutia OZ boli prerokované, preto starosta obce
rokovanie ukončil.

Starosta obce: Tibor Kollár

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

Overovatelia : Ján Lacko

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

Mgr. Katarína Lokajová

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

