OBEC RUSKÁ NOVÁ VES - OBECNÝ ÚRAD
Ruská Nová Ves 168
080 05 Prešov
_______________________________________________________________________
Zápisnica
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, konaného dňa 28.10.2016
_________________________________________________________________________

19. 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 pre MS SČK
6. Návrh na zmenu výšky odmeny pre obecného kronikára
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

Overovatelia zápisnice:

Ján Lacko
Mgr. Jozef Ňachaj

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 4 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 19. zasadnutia OZ určil starosta obce p. Lacka a p. Mgr.
Ňachaja.
K bodu 4) Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 4/II./2014 – plán. protipožiarne hliadky – úloha trvá (hliadky boli preškolené).
K bodu 5) Schválenie dotácie pre MS SČK
Poslanci prerokovali žiadosť MS SČK v Ruskej Novej Vsi o poskytnutie dotácie. Dotácia bola
schválená vo výške 150,00 Eur.
K bodu 6) Návrh na zmenu výšky odmeny pre obecného kronikára

Na základe podnetu Mgr. Ňachaja sa poslanci zaoberali návrhom na zmenu výšky odmeny
pre obecného kronikára a schválili odmenu vo výške tristo Eur/ rok.
18.50 hod. – príchod poslanca p. Desiatnika na zasadnutie OZ
K bodu 7) Rôzne
Starosta obce informoval poslancov:
a) Obecný úrad prijal 3 žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov v rómskej osade (p. Jozef
Badžo, p. Helena Badžová, p. Dušan Horvát). Dvaja zo žiadateľov boli prítomní na zasadnutí
a uviedli:
p. Badžo – odkúpenie pozemku žiada z dôvodu vytvorenia prístupovej cesty k pozemku –
parcela, o ktorú má záujem je zameraná geodetom
p. Badžová – chce odkúpiť tú istú parcelu ako p. Badžo, je presvedčená, že by parcela mala
byť predaná jej
18.55 hod. príchod poslanca p. Velána na zasadnutie OZ
Starosta obce uviedol, že pri predaji sa musí postupovať podľa zákona. Poslanci sa dohodli, že
členovia Komisie pre správu majetku ... pôjdu do terénu a posúdia na tváre miesta
najvhodnejšie riešenie.
b) 18.10. sa uskutočnilo kolaudačné konanie k stavbe kanalizácie ( zo strany OÚ OŽP nie sú
výhrady k stavbe, nakoľko stavba je uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou).
Kolaudačné rozhodnutie môže byť vydané až po dokončení monitoringu celej trasy
kanalizácie a odstránení zistených nedostatkov a vybudovaní parschalovho žľabu. Potom
obec vstúpi do rokovania s VVS o odovzdaní kanalizácie do správy spoločnosti. Nasledovať
bude prebratie do správy a následne budú oslovení občania ohľadom kanalizačných prípojok.
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c) súčasný nájomca priestorov potravín avizoval ukončenie nájmu k 30.11. Obec už skôr
oslovila spoločnosti - Jednota, Milk Agro, CBA a ponúkla tieto priestory na prenájom. Milk
Agro zatiaľ nereagovalo, zástupcovia z Jednoty a z CBA si priestory pozreli, vyžiadali si
projektovú dokumentáciu a v dohľadnom čase sa vyjadria. Poslanci, vzhľadom na to, že
v obci je iba jedna predajňa potravín, boli zásadne za to, aby súčasný nájomca prevádzkoval
predajňu minimálne do konca roka ( aj v súvislosti s prichádzajúcimi sviatkami).
19.10 hod. - príchod ďalších občanov na zasadnutie OZ

K bodu 8) Diskusia
a) p. Bereczková k pripravovanej akcii k Mikulášovi navrhla (aj na základe podnetov
občanov) zmeniť spôsob organizovania Mikuláša, a to – nevymedzovať vekové kategórie, ale
pripraviť divadelné predstavenie, ktorého by sa mohlo zúčastniť viacej detí a potom každému
zúčastnenému dieťaťu po ukončení predstavenia by sa dala nejaká sladkosť alebo ovocie.
Poslanci boli zásadne za balíčky, tak ako po druhé roky. Napokon Mgr. Ňachaj navrhol
divadielko s balíčkami v termíne 11.12. o 15.00 hod. Podporili ho aj ostatní prítomní poslanci.
b) Mgr. Lokajová – navrhla rokovať s DPMP ohľadom autobusového spoja s odchodom
z Prešova o 14.30 hod., aby sa menil spoj č. 18 na č. 46, aby mohli na tento spoj nastúpiť
cestujúci z našej obce už na Levočskej ulici.
c) p. Hirko – tabuľku zákaz fajčenia dať do vnútorných priestorov zastávky
d) Mgr. Ňachaj – navrhuje uskutočnenie 4. stolnotenisového turnaja v termíne 10.12.
e) p. Desiatnik zhodnotil 3. stolnotenisový turnaj ako veľmi dobrý, chýba však kategória žien
a detí
f) p. Šuťák, občan obce, poukázal na čiernu stavbu parkoviska v časti obce Kovaľňa (v
blízkosti rodinného domu Šuťakových), ktorú realizovali majitelia Placidusu na cudzom
pozemku. V zásade nie je proti parkovisku, ale je za to, aby sa urobilo ako pevná stavba, aby
aj obec mala z toho úžitok.
- Na toto vystúpenie reagoval p. starosta, ktorý uviedol, že obec podala podnet na štátny
stavebný dozor, vzhľadom na to, že stavba parkoviska bola realizovaná skôr ako bolo podané
ohlásenie drobnej stavby aj z dôvodu, že stavba parkoviska musí sa riešiť v stavebnom
konaní. Parkovisko sa stavia na prenajatom pozemku (nájomná zmluva s p. Fogašom).
g) p. Pustá (pridali sa aj p. Šuťáková a p. Šuťák) poukázala na problém, ktorý majú obyvatelia
časti obce Kovaľňa - praskanie rodinných domov, zosúvanie brehu. Menovaní diskutujúci sú
proti akejkoľvek ďalšej výstavbe v tejto časti obce, nakoľko výstavba je spojená s pohybom
ťažkých vozidiel po miestnej komunikácii okolo ich rodinných domov. Diskutujúca p. Pustá
vyzvala obec, aby sa začala zaoberať geologickým prieskumom v tejto časti obce, nakoľko
príčina praskania domov môže byť aj iná. Zároveň prosila, aby jej vystúpenie nebolo
chápané ako útok na osoby, ale ako boj o svoj majetok. Dodala ešte, že pripomienkovala ÚP
ZaD 2015, no odpoveď nedostala. P. starosta k tejto pripomienke uviedol, že všetky
pripomienky boli spracovateľom vyhodnotené a zdôvodnené v Správe o prerokovaní ÚP ZaD
2015. U spracovateľa zistíme, či informoval aj žiadateľov a či má túto povinnosť zo zákona.
P. Pustú zaujímalo, či sa v obci kontroluje rýchlosť, ak nie, je potrebné zavolať policajtov na
meranie rýchlosti. Zároveň žiadala obmedziť hmotnosť nákladných áut idúcich na Kovaľňu.
h) p. Šuťáková – vo svojom vystúpení poukázala na to, že p. Kuzemka zničil rodinný dom
Ivankových. Plot, ktorý urobil, ide hneď popod ich strechu. Na uvedené reagoval p. Ňachaj,
ktorý uviedol, že podnet musí dať vlastník nehnuteľnosti. Diskutujúcu zaujímalo, či je možné
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užívať parkovisko, ak je vyhlásené ako čierna stavba (parkuje na ňom aj 40 áut). Na výzvu
starostu a poslancov, aby predložili k popraskaným domom nejakú fotodokumentáciu
a napísali podnet, reagovala, že očakávala od starostu a poslancov ochotu prísť na tvar miesta.
- Na podnety diskutujúcich občanov reagoval starosta obce, ktorý uviedol, že podľa
Územného plánu obce Ruská Nová Ves, Zmeny a doplnky 2015 v časti obce Kovaľňa sa
neplánuje s ďalšou výstavbou. Čo sa týka parkoviska zistíme, či nepovolená stavba môže byť
využívaná na parkovanie áut. V súvislosti s navrhovaným geologickým prieskumom
zdôraznil, že tento sa môže robiť na základe nejakého podnetu a predložených fotografií.
V tejto veci zistíme ako postupovať, pretože takýto výskum je nákladná záležitosť a obec na
to nemá finančné prostriedky. Čo sa týka zosuvov v chatovej oblasti za príčiny zosuvov boli
v tomto období definované silné dažde v r. 2010, kedy boli vládou SR vyčlenené finančné
prostriedky na sanácie týchto zosuvov. Na Kovaľňu sa prídu členovia Komisie pre správu
majetku... pozrieť. O termíne budú občania informovaní. Dohodlo sa, že p. Šuťák doručí obci
podnet aj s fotodokumentáciou.
- poslanec p. Lacko uviedol, že problémom praskania domov na Kovaľni nemusia byť len
ťažké vozidlá, ale môže to byť aj zosuv
- poslanec p. Velán dodal, že už v minulosti bolo potrebné postaviť sa proti výstavbe v tejto
lokalite
- poslanec Mgr. Ňachaj navrhol uzatvoriť debatu k tejto téme, preverí sa možnosť parkovania,
zistí sa ako postupovať v geologickom prieskume
i) p. Markuš – aká tonáž môže byť na mosty, v akom stave sú mosty v obci
j) starosta obce vysvetlil poslancom situáciu okolo čiernej stavby parkoviska
k) starosta informoval poslancov o pripravovanom stretnutí s o. Pasokom ohľadom
vysporiadania pozemkov medzi obcou a grécko-katolíckou cirkvou.

K bodu 9) Záver

Všetky body programu 19. zasadnutia OZ boli prerokované, preto starosta obce
rokovanie ukončil.

Starosta obce: Tibor Kollár

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

Overovatelia :

Ján Lacko

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

Mgr. Jozef Ňachaj

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

