OBEC RUSKÁ NOVÁ VES - OBECNÝ ÚRAD
Ruská Nová Ves 168
080 05 Prešov
_______________________________________________________________________
Zápisnica
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, konaného dňa 25.11.2016
_________________________________________________________________________

20. 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. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Ruská Nová Ves na r. 2017
6. Schválenie rozpočtu Obce Ruská Nová Ves na r. 2017
7. Schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na obnovu Zbojníckeho hradu na
Ministerstvo kultúry SR
8. Schválenie uznesenia na zriadenie vecného bremena pre stavbu „Ruská Nová Ves –
stavebné úpravy vodovodu“
9. Schválenie uznesenia n a odkúpenie pozemku
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
Overovatelia zápisnice:

Ondrej Desiatnik
Richard Frajtko

Začiatok rokovania: 18.40 hod.
Koniec rokovania : 19.50 hod.

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1) Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. Tibor Kollár. Privítal prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva a občanov obce prítomných na tomto zasadnutí. Na začiatku rokovania boli
prítomní 5 poslanci. Starosta konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášaniaschopné.
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K bodu 2) Schválenie programu OZ
Starosta predniesol poslancom program rokovania OZ. Prítomní poslanci schválili program
rokovania OZ s tým, že po 4. bode bude umožnené prítomným občanom vystúpiť so svojimi
diskusnými príspevkami.
K bodu 3) Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice z 20. zasadnutia OZ určil starosta obce p. Desiatnika a p. Frajtka.
K bodu 4) Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 4/II./2014 – plán. protipožiarne hliadky – úloha trvá (p. Desiatnik informoval,
že skontrolované sú všetky podnikateľské subjekty, okrem obchodu).
Vystúpenia občanov:
1) P. Pažuchová poukázala na problém so susedovou strechou, tento mesiac boli osadené
rinvy , dňa 8.8. 2015 začali susedia s rekonštrukciou strechy bez zabezpečenia bezpečnosti vo
vzťahu k jej pozemku, dňa 12.8. bol starosta obce upozornený na tieto práce, ten však
nereagoval. Pri prácach na susedovej streche bola rozbitá škrídľa na jej garáži. Vyslovila sa,
že je presvedčená o porušovaní jej práv.
Na tento príspevok reagovali :
- p. Desiatnik – nechápe o čo diskutujúcej ide, pretože predtým sa sťažovala na to, že
s chátrajúcou strechou sa nič nerobí
- p. Lacko – ako dlho chce p. Pažuchová ťahať problém okolo strechy
- p. starosta – zaujímal sa, čo chce p. Pažuchová dosiahnuť týmto neustálym sťažovaním,
myslí si, že všetko je o vzájomných susedských vzťahoch.. K tomu p. Pažuchová podotkla,
že vzťahy pokazili susedia, ktorí jej vulgárne nadávajú
2) P. Hajduková – prečo je zastavený územný plán na začiatku dediny, kde sú postavené prvé
domy na ľavej strane, prečo dopravný inšpektorát nepovolí výstavbu
- starosta obce k uvedenému príspevku uviedol, že prístupová cesta musí spĺňať určité
parametre. Je na vlastníkoch jednotlivých pozemkov v tejto lokalite, či sa dohodnú a dajú
časť zo svojho pozemku na cestu, aby spĺňala tieto parametre. Odporučil menovanej, aby
formulovala žiadosť, na ktorú dostane odpoveď.
Ďalej p. Hajduková poukázala na množstvo ťažkých nákladných áut jazdiacich po miestnej
komunikácii okolo jej rodinného domu (myslí si, že z toho dôvodu má popraskaný dom),
zaujímalo ju či nie je možné obmedziť prístup týmto ťažkým vozidlám, na čo starosta obce
reagoval, že každá miestna komunikácia má parametre na to, aby po nej jazdili osobné aj
nákladné autá,
Ďalej p. Hajdukovu zaujímalo, kedy sa počíta s výstavbou chodníkov v časti obce, kde býva.
- starosta obce k uvedenej otázke uviedol, že uvedené obec vníma, výstavba chodníkov je
potrebná vo viacerých častiach obce, obec bude uvedené riešiť v rámci možnosti.
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3) p. Krpčiarová poukázala vo svojom vystúpení na problém, ktorý vníma zo svojho okolia.
V časti, kde býva, sadajú záhrady, je potrebné, aby vlastníci susedných pozemkov sa
o svoje pozemky dostatočne starali a tiež, aby bola priekopa okolo týchto pozemkov
udržiavaná.
Na tento podnet reagoval starosta obce, ktorý uviedol, že priekopa je pravidelne udržiavaná,
aby bol dobrý prietok. Obec vyzve vlastníkov pozemkov, aby si svoje pozemky udržiavali.
4) P. Hajduková poukázala na voľne pohybujúce sa psy po dedine. Navrhla, aby obec
majiteľov tých to psov sankcionovala.
- reagoval starosta obce, ktorý informoval, že majitelia sú upozorňovaní prostredníctvom
rozhlasu, obec objednala niekoľkokrát aj odchytovú službu, no pritom neboli odchytené
žiadne psy.
K bodu 5) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Ruská Nová Ves
na r. 2017
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu bolo poslancom doručené na preštudovanie pred
zasadnutím OZ. Uvedené stanovisko poslanci vzali na vedomie.
K bodu 6) Schválenie rozpočtu Obce Ruská Nová Ves na r. 2017
Poslanci schválili rozpočet obce na rok 2017 s tým, že k investičným zámerom sa poslanci
ešte zídu a schvália ich.
K bodu 7) Schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na obnovu Zbojníckeho hradu
na Ministerstvo kultúry SR
Poslanci súhlasili s návrhom starostu obce podať žiadosť o poskytnutie dotácie na obnovu
Zbojníckeho hradu na Ministerstvo kultúry SR. Starosta uviedol, že nakoľko obec už v tomto
roku robila nejaké práce, je väčšia šanca na získanie finančných prostriedkov.

K bodu 8) Schválenie uznesenia na zriadenie vecného bremena pre stavbu „Ruská Nová
Ves – stavebné úpravy vodovodu“
V tomto bode starosta vysvetlil prítomným poslancom, že VVS, a. s. robila prepojenie
vodovodného potrubia. Z toho dôvodu je potrebné, aby na pozemku obce, kde je vedená
vodovodná sieť, bolo zriadené vecné bremeno. Poslanci súhlasili so zriadením vecného
bremena na pozemkoch Obce Ruská Nová Ves na základe zmluvy o zriadení vecného
bremena k nehnuteľnosti v súvislosti so zastavaným verejným vodovodom.
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K bodu 9) Schválenie uznesenia na odkúpenie pozemku
K tomuto bodu starosta uviedol, že daňovníčka žijúca v Maďarsku prostredníctvom svojho
advokáta ponúkla Obci odkúpenie jej podielu v pozemkoch (ide o cca 500 m²) za
symbolické jedno Euro. Poslanci schválili odkúpenie spoluvlastníckeho podielu
v pozemkoch.

K bodu 10) Rôzne
Starosta informoval poslancov:
a) riaditeľka MŠ požiadala o finančný príspevok vo výške stopäťdesiat Eur na zakúpenie
hračiek pod vianočný stromček. Poslanci čiastku odsúhlasili.
b) 1.12. t. r. je dohodnuté stretnutie s tohtoročnými jubilantmi (po minulé roky takéto
stretnutie bolo spojené s fašiangovým posedením pre dôchodcov, kedy však nebol priestor
venovať sa týmto jubilantom. T. r. sa po prvýkrát uskutočňuje táto akcia samostatne.)
c) p. Hanzelová, doterajšia prevádzkovateľka miestnych potravín dala novú žiadosť na
ukončenie nájmu k 30.11.2016, nesúhlasila s požiadavkou obce prevádzkovať potraviny do
konca t.r. V tejto súvislosti informoval starosta, že záujem o uvoľnené priestory má obchodná
sieť COOP Jednota, s ktorou je v jednaní. Poslanci vyslovili nespokojnosť so skutočnosťou,
že p. Hanzelová končí s prevádzkovaním potravín pred sviatkami. Zároveň konštatovali, že
obec nemôže nájomcovi nariadiť prevádzkovanie potravín do konca roka.
d) dňa 10.12.2016 sa uskutoční stolnotenisový turnaj, v nedeľu 11.12. bude divadielko pre
deti k sviatku Mikuláša, je potrebné spolu zabezpečiť pripravenosť priestorov na jednotlivé
akcie.
e) Silvester 2016 – poslanci o uskutočnení akcie rozhodnú dodatočne
f ) na základe písomného podnetu občanov obce z časti „Kovaľňa“ bol oslovený geológ na
vypracovanie odborného inžinierskogeologického posudku, ktorý príde cez tento víkend do
tejto časti obce. Po vypracovaní posudku sa budú uskutočňovať ďalšie kroky, bude sa
komunikovať s Krízovým štábom v Prešove.

K bodu 11) Diskusia
a) Mgr. Lokajová – zaujímala sa, či DPMP nemal požiadavku na vytvorenie WC pre svojich
vodičov. Jazdia aj ženy a tie nemajú možnosť v rámci prestávky na konečnej zastávke
navštíviť WC (poslankyňa svoj príspevok odôvodnila tým, že sa sťažovala vodička, ktorá
robila spoj do obce)
b) p. Desiatnik – má vybraté fotky podľa druhu športu
c) p. Hirko – stretnutie ku tvorbe kalendára na r. 2017 bude na budúci týždeň
d) p. Pažuchová – pripomienka k rozpočtu – nie je podrobný (na túto pripomienku reagovala
a vysvetlenie podala ekonómka obce p. Kozáková)
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K bodu 12) Záver
Všetky body programu 20. zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta obce poďakoval
poslancom za aktívnu účasť na zasadnutí, prítomným občanom za ich záujem o dianie v obci
a za ich podnety a rokovanie ukončil.

Starosta obce: Tibor Kollár

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

Overovatelia : Ondrej Desiatnik

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

Richard Frajtko

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

